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॥ श्रीः ॥ 

॥ पाणिनितन्तक्रोदपत्राणि ॥ 
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विदितमकैतदिदुपाम, यदुत क्रोद्पत्रमंपादनं महान् प्रयापर 
ण्डितस्य । तत्ततदसंभावितप्, यत् स्वायत्तमेकमेवादरमवटम्ब्य 
द्रापणि प्रवृत्तस्य मे सत्यपि यावच्छास्परिश्रमं बहुशः संशोधन 
तर तत्र स्युः स्वहितानीति । कर(दपत्रप्रदानानु्रहं साक्षान् टेव- 
ध्र प्राता अपि बह्व उचितोत्तरदानेनापि न सममावयन्चिति 
थं वा वण्यतां तेषां मुष्टिनन्धवरिटपितम् | न जानीमः श्रिये 
स्य छोकस्य चोपकरिप्यन्ति तेरन्तगरहमतिगुद्मभिरक्षितैः कालता 
णगणजनरः क्रोडपत्रः ! एवे प्रयात्यपि पण्डितलेक, श्रीमन्तः 
 श्रीनिवासाचायाः परं कतिचन क्रोडयत्राणि संवादाय सदयम- 
रेति सुबहु धाथते तेभ्यः । मुद्रितपत्रशोधनतत्तदवमरोचितपरिः 
7रमररोधनादिभिः सुबहु उपृतवतां श्रीसुब्रह्मण्य 
।कुप्पुस्वामिशासिणाम् , सश्च सप्रम च समीचीनं संमुद्र प्राद्य- 
चरितवतः श्रीहप्णविलाप्रमुदराश्ञाटाध्यक्षम्य न अनर्वमुपकारं 
कदाचिदपि विस्मतुं प्रभवामः | 

दति. 
| रायम्पेटे चक्रवर्ति करृष्णमाचार्यः। 
गमुनित्रयमन्दिगम ¦ 

त्रिचिनापद्ि 
तसाम्याश्चिनक्कष्णसप्तमी 





| श्रः| 

ओमत दयवद्नपरनब्रह्मणे नमः ॥ 

रप्रत्याहारमण्डनम् ॥ 

पचिन्ल वादिमवरं नतार श्रीपतज्जधिम्। 

कुवं वाद्विविलाप्ताथं रप्रलाहारमण्डनम् ॥ 

छण् अत्र टकारादकारोऽनुना। पिकः प्रतिन्ञागत; तेन् 

पहाचायमाणो रफो रलयोः संत्तति पिदमिति केयरमाधरवदीकतिता- 
दयः। अत्र सज्ञाप्रकरण रेखे (अकारश्च' हूति प्रतीकमुपादाय, 

“परे तु' इत्यादिना ' आहुः ' इल्यन्तन रम्रल्याहारखण्डनं करतपर; 
तच्चिन्त्यम्, केयराद्याशयानवनोधात् | तथा हि-- 

‹रदाम्याप्--' "रोऽसुपि णवनोर नच" इत्यादा रत्या 
ह्।रम्रहणामावाय भत्याहारस्य क्ाचित्कत्वज्ञापना्थतया ` अति 
लान्तस्य ' इति सूत्रे ठक्ररोच्वारणस्य चारितार्थ्यात् | न च तत्रत्या 

का रस्याच्ारणाथत्वेन "उरण्रपरः इत्यत्रेव अनुनापिकल्वामावदिव 
मत्याहारम्रहणं न मविप्यतीति वाच्यम्, अनुवाद्यकपिये तस्य तचा- 

म।३९पि विप्रेयव्रिपये तस्य तचखमस्त्यवेति "तस्य सपः" इति सत्र 
वरण स्पषटमुयपाद्रितवात् | ननु सेध्यनन्तभूतश्रूयमाणे तस्िन्पा 

गनिकतानुनापिकत्वप्रतिज्ञायाः केनाप्यदृष्टत्वात्कथं तच्चिणय इनि 
त्, तहि (अतो हन्तस्य' इति सूत्रेऽप्येवं वक्तु राक्यमिति 

अतो ठति सूत्रे पाणिनिठकारं नेच्वारेयत्' इति दूषणस्य मूष 
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त्रटपितत्वापत्तिः। तस्मादनुनापिकत्वमतयेव | न चैवमपि तत्र प्रत्या 

हारग फटामावादेव न मविष्यतीति वाच्यम्, सोपपरगालटधतिः 

भनुपप््गात् --' इति टव परुदापरत् निष्ठायाः "आदितश्च 

टनि दृढमवि प्रकुल्त इत्यत्र निष्ठातक्रारदिशनकाररूपफटस्य, अहे- 

ट्रित्यत्र पक्षे टकाररूपफटस्य च वक्तु दाक्यत्वात् । यात प 

त्याख्यानादिनिव तत्र प्रत्याहारथ्रहणं न भविप्यतीति तञ्जतापना 

तत्र लकते व्यर्थं एवत्युच्यंते, तरि अपरमिदं लात्रवमि(ति इषटाप।तत। 

अपरत्र लग्रहमेव तलछछकारसार्थक्यापपादनं त्वनुचितमेव, अधि 

पुमात्रामौरवप्रसद्कात्। अधेमात्रालाघता्ं हि मगवतः पाणनस्त, 

न्यासः | ताटशाधैमात्राटाधवस्याविवक्षितते द्युमयत रणप्रत्याहारणा 

गरवहुरेत् । नन्वेवं सरति तत्त छकार नाच्चारयदिति चत्, त व[चत्रया 

तस्योच्चारणमित्यस्यापि वक्तु दकयत्वात् । तद्वटेन रम्रत्यादारामावि 

कपफटकल्पनामिनिवशस्तु न युक्तः, भाप्यानुकतेः नाम्रडितसूतस्थस 

मरन्थरीतिवदिति दिक् । 

किच यणव्ररितमूतरेषु प्रत्याहरिण व्यवहारे "द्यः 

"दण यण्” "उदात्त्रितयायणः -- ' इत्यादो टाव्वामातः, 

वमरगस्य वा एक्रारस्य वा पठन मातासाम्यात्। "इका यणनि 

उत्माद्ावेनकमेध्यदरणसतपप्रक्रियायाभस्तु यण॒धरितश्ुततादिनामव 

युकारव्रटितसूत्रवादिपत तु पदलखावरवगारवानात | दुत्राचदधमात्र 

टाववरप्रचऽपि प्रत्माहारवटितसूत्राणाम्, जातरस्ातिवयद्धियवित्रति 

"टुः 'योडविः इत्या्दनां च विषयविभागार्थं यगन व्व 

हारस्य वक्त्यतया ताटशषलाधवस्याकं चित्क रत्वाच्च । न च तता 

त्याहारगरहो को दोष इति वाच्यम्, महाश्रया योपल 
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कषपभावत्रसङ्गात् । "इयः' इत्यत्र पयायेण यकारायादेशचतष्टन 

ति रामायेत्यारो खान्तानिष्ट्पचतुटयप्रसङ्गात्) इष पाततिहिः 

प्रसङ्गाच्च | 

किन यणो मयः--' इति वार्तिके विनिगमनावरिरहमूट 

कव्यास्यानमूटकविकल्पानापत्तिः, तेन पष्टयन्तपश्चम्यन्तान्यतरपारे 

व्िनिगमनारिरदस्येवामावात् । किच तुस्यास्यसत्रस्यमाप्यप्रामाण्यन 

अगत्या अनन्यनापि इता रप्त्याहारस्वीकरेऽपि अन्यत्र तन 

्रत्याहारस्ीकारस्यान्यास्यलम्; अन्यथा भादुपधयाः-' इत्यादावपि 

वप्रत्याहारापत्तिः । एतेन ‹ अस्यानुनापिकते ' इत्यादिः (्यवहरेत्' 

इत्यन्तो अन्थः प्रास्त इति दिक् । 

किच भाप्योक्ततृ तीयंेतोरव्यापकत्वं भवतामपि दुष्परिहरम् । 

तथा हि पव॑मन्त्यानुबन्धहेपि ततः संज्ञ प्रवतत इलयुक्तेऽपि मभ्य- 
त्न्ञकवत् अन्येत्सं्ञकस्याप्यमावात् 'अदिरन्येन-- इति सूत्राथा- 

नापरत्तौ अनादिपंन्नानामेवानापत्तिः, "आदिरन्त्येन- इति सूत्रष- 
यरथ्यं च ] यत्तु तटेयर्थ्यपरिहाराय स्त्यस्य इत्सटदनेत्यथः । एवं 

च पत्रेपविज्ञायामपि दृगादिशब्देषु तदमावात्मत्याहारसिदिरित, 
'वेयाकरण चित्छरस्तु न, तस्यज्चकारस॒द्ररात्वेऽपिं तचवामावाते ' 

उति च स्व्रयमूचुः: ततु आपातरमणीयमेव, तेत्यस्य स्त्प॒टरेन- 

सयरधकरर्पन मानाभावात् | सवत्र हृत्संज्ञापखेनाप्रभवाच्च | पिच 

दत्पदट रानत्यस्य इत्पदटशचन “इको यण्--' इत्यादिसूतरस्थककारा- 

दिना सह उ्ायमाणर इकारादरिमध्यगानां सेज्ञत्य्थो वाच्यः | प्रच 

ाथितः, तल्पूत्रे मध्यगानामनुपहम्यूमानत्वात् । किचैवम् एन 
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रश्स्वादरो" इत्यादा गकारस्य अन्त्येत्सटत्वामाविन प्रत्याहार ग्रह 

प्रानापत्तिः | न च जश्त्वस्यापिद्धत्वनः ककारस्यव सस्वेन न दाष 

इति वाच्मम्, (आदिरन्त्यन-- इति सूत्रट््टचा तिपा्याः सिद्धत्व- 

स्यावश्यवक्तव्यत्वेन अिद्त्वस्य वक्ृमङ्क्यत्वात् । अन्यथा 

रला नदनोऽन्ते' इत्याद परत्याह।रसिद्धयनापर्या तद्रहणानापत्तः। 

किच “इगादिशब्देषु तदमावात्' इत्यपरगतम्, सूत्रस्यगादिशब्दा- 

नत्मेपु इत्पन्ञापवृततद्वारत्वात् । न च तत्र "व्यव्नितान्त्यग्रहणं 

कतव्यम् ' इत्युक्तेः कथमत्र इत्पन्ञाप्रवृत्तिः | ते च धातुप्रातिपद्विक- 

प्रत्ययनिपातागमादेक्ञा इति वाच्यम्, (अइ्टग् ' इत्यादिसूत्राणां 

क्रमबोधकलेना्भवखात्परातिपदिकत्वेन तदन्तणकारादीनामित्पज्ञेति 

भवदुक्तरी तिवत् एषामपि स्वसंततिबोधकत्वेन अथवच्वात्म्ातिपदि कचनं 

ठप्रवतितान्तयत्वाषतेरित्स्तापवृ्तिपच्वात् । नन्वेवमपि !नातिपदि- 

कानां प्रतिषेधो वाच्योऽकृत्तदितान्तानाम्' इति प्रतिपेषाक्तःसनज्ञा- 

मवृत्तिरिति चत्, न; तस्य 'कृटाभावतित्सज्ञा' इलयादिना प्रयाख्या- 

नात् | अत एव णादीनामित्सन्ञापिद्धि, अत च परत्यादारपिद्धि- 

सूपफलस्य जाकद्कत्वात् | ननु तेषामपीत्सं्ञाङ्गीकरि छोपापत्तिरिति 

चेत्, न; 'आदिरन्येन-- इत्यततमूत्रवेयथ्यपत्तः) उचारणप्तामथ्याः 

दूवन्मतेऽपि सत्रेषु कादिषु छोपन्रसक्तरपरस्काच्च । वेयाक्ररण ।चत् 

रस्तु न, परत्याहारसिदडचथमुपात्तानुन्धस्य तदवयवाननृचन्धत्वात् | 

अत्र च ज्ञापकम् (तस्थपाम्' इति सूत्रयितव्य (तस्थस्थमिषम्' 

इति गुरन्याप्तकरणम् । अत एव् महिंडो इकारस्य न तद्नुचन पत्र्। 

तचे हि प्रच्छिमहे इयादां पमप्ररणारं स्यात् । स्ट चः 

'ति्म॒भ्नि-- इत्यत्र भवद्रिर वामिहितम् । एतेन चेयाकरणे' इत्यादिः 



“त्वाभावात् ' इत्यन्तः परास्तः | 
1 

। 

किच, इतेत्यस्य इत्पं्ञकेनेत्येवार्थो युक्तः, क्षणायां मोरवा- 
दति रिक् । तस्मात् “आिरन्ेन--' इत्येतत्ृततवैय््यापस्या 
दपश्च वठरः ' इत्येतत् अन्यत्सज्ञातिरिकतेतपंज्ञकपरमवभश्यमम्यु- 

पेयम् । स्पष्ट चेदममिहितं बहच्छन्दरत्नकारः । एवं च तस्याव्या- 
पक्रत्वं सषटमव । दपि णकारीयतीत्यत्र अनन्त्यविपय एवनिन 

दादर कृतत्याशरयन दप्श्च' इति हेतूपन्याप्राच्च । अतएव 

अत्त्यानन्त्यारिप्राधारणम् ' आचारात् ' इत्मेतत्पमाध्रानान्तरमुक्तम | 
अत एव तन्मूचकम् ' अनुनासिक इत्यादिनिद॑शात् ' इत्येव समाधा- 
न्तरमुक्तय् | ' अप्रधानत्वात् ' इत्यतद्धवन्तरं तु रक््यवलक्षुप्क- 

टृ्टचा, न तु ठक्षणक्रव्षुष्कद््टचा, परत्याह्मरग्रहणाथमुषन्यस्ता 
ऽयम्, नेति विपयव्रिभागस्म टक्षगेकनक्ुप्केदुत्तेयत्वात् । तस्मात् 
“ आचारात् ' इत्ये हतुमुण्यः, देत्वन्तराणामन्यापकत्वेऽपि अम्युच- 
यवराद्रवापन्याप्नात् "जथर वा ऊकाल इति योगतरिभागः करिप्यत' 

रत्यनन्तराकह्तूपन्ग्रात्तवत् । अत एत्र सत्राच् हतूनुपन्यस्य डवम् 

कुकु? इत्यत्रापि ' दत्यन्तहेतुदूषकवाक्रये "एवमपि ' इत्यत्र अपिश 
प्रयुक्तः | तेन हि पूर्राक्तहेतुद्य अव्पापक्रत्वादिर्ूपदूषणान्तर मस्त्य 

वति ध्वनितम् | अग्र च 'तस्मप्पूतां्त एव परिहारः! इत्युपमरहतप् । 

अत्र च पपूरवक्ति एव ' हइत्यकवचनस्वारस्यन पवपदस्वारस्येन च 

' आनारात् ' इत्यस्येव सा॑त्रिकतम्, अन्ये च एवकारव्यवच्छरेयया 

हृति च सूचितम् । जत एव हेतुचतुएटयोपन्याप्रस्वारस्यम्, उत्तरान- 

रोपमरदन पू्पूरपिन्यासात् | न च पूररेपू्रोपमर्देन हेतूपन्यातो दः 



¢ 

न तृत्तरोत्तरोपमर्देन कापि दष्ट इति वाच्यम्, ' तसमात्प् एवास्त॒ 
मध्यमः पक्षः (तस्मात्र एव परिहारः ' इत्यादिना “इदूदेत्- ` 
इत्यादिषु माप्ये वहुशो दष्टलात् । एवं च तस्याग्यापकत्वमस्तु | 
मध वा तस्यापि व्यापकत्वमेव, हत्मत्याहारसिदेः परागच्पदायं- 
नप्पच्यभतरिन ° उपदशोऽन्' इत्यस्य वक्या्थामावऽपि हल्मत्या 
ठ।रतिद्धयुत्तरमच्यदाथनिप्पततो सत्याम् “उपदेशे! इत्यस्य वाक्यार्थो 
तरम् "टण्" दत्यकारस्यत्पज्ञाटोपयोः प्रवृत्तं बाधकाभावात् | 

नहि “लोपश्च बदटवत्तरः' इत्यत्र प्रत्याहारपिदेः प्रागिव दलोप- 

भाप्तिरपेक्षिता) नतृत्तरमित्यत्र राजाज्ञास्ति | न हि तादटरानियम 
गुक्तिरस्ति, उभयथा बलवचखस्याक्षतः ' पधिस्तु न प्रवतत, वर्णोप- 

दराकाटे अजादिपज्ञानामनिप्पादात्' इति (अडृउगण्' इतिमत्रस्थ 

कथटमनृद्य वो पदेनञे इत्पनायां प्रत्याहरे च निप्यन्न प्रवर्तमानानां 
गुणादीनां सुध्युपास्य इत्यादौ तटस्य दषोदेभ्यतावच्छरदकाक्रान्तं 
वरणोपदेशेऽपि परवृत्तदुवरत्वात्, अन्यथा (तुस्यास्य--' इत्याद 
सवणंदीघादिनं स्यादिति मवदुक्तरीतिवत् । तथा च रणमूत्रस्था- 
रस्य ह्मत्याहारम्रवरोऽपि हस्मदरेपूपस्थितेः पूवे प्रतिबन्धका- 
विन तष्छोपे अनन्तरमुपस्थिता अच्मरदेशेषु लुप्तत्वात् णाद्य्रंहणवत् 
दस्पदेरोपु तदग्रहणं सूपपादमेव | एतन ̀ लणमूत्रस्थाकारस्य हरम 

व्याहारे प्रवेश इत्यभिधाय महता प्रयमिनोपन्यस्तः 'मार्मोलायस्त' 
इत्यादिदूषणामामरोऽपि निरस्तः | तस्य छोपः' इत्यादौ लोपाकरणिन, 
हरन्ततादेव एष विष्णुरित्याद सुपि सिदे पुनः 'एतत्तदोः--' 
इति सुलेपविधानेन अकारस्य का्यान्तरसंपादनाथं रत्मत्याहरे 

पदिऽपि अस्य हक्वामावदु(पिनाज्च । पूम् (नातिग्रहण -- ' 



॥, 

। 

इत्यदिरमिहितत्वेन, सोऽस्तीति दूषणदानेन च (अनुनाप्तिकप्े, 

इत्यस्यानुपयोगा्ेति रिक् | 

‹ अच्प्रत्याहारे शङ रता, न ह्मत्याहरे ' इति तु साधक 

तेनापन्यस्तं वाधकले पयवस्यतीति "एकं संधित्तोरपरं प्रच्यवते ' 

इति न्यायानुगुणत्वादतिस्थवीयः, प्रत्युत शङ्काविषये शङ्काया अक. 

रण समाधानाकररणा च न्यूनताद्पस्य बह्मणापि दुरुदरतात् | 

यत्तु ताटशन्यूनतापरिहाराय (नच! इत्यादिना तद्धिपयप्रय्रागाणामः 

नमिधानाच्च' इत्यूचुः; तत्तु आपातरमणीयमेव, ‹न पुनरन्तरणाच 

व्य्ननस्योञ्चारणमपि मवति' इति "उन्चरुदात्तः' इति मूत्रस्थमाप्यात् 

हकारादीनामकारविरेदेण उच्चारणस्य कतुमक्क्यतया अकारोचार - 
णस्य चारितार्थ्यैन तस्य मवदुक्ताथज्ञापकत्वाप्तमवात् । "हकारा - 
दिपु' इति मूलस्य स्वयमपि तथेव व्याल्यानात् । संभवति सामान्या- 
पक्षज्ञापकरत्व अद्षवप्यव वक्तु शक्यतया अच्म्त्याहारेऽपि माप्यकृत- 
्रत्याहारेत्यादिशङाया अनुपयुक्तत्वेन गमलावात् । अनमिधानस्या- 

ध्वप्येवं वक्तु राक्यत्वात् | मवदुक्तव्याख्याने न्यूनताहूपो दापि दुप्परि 
हर एव | तस्य परिहाराय "प्रत्याहार ऽनुतन्धानाम् ” इत्यत्र अञ्ग्रहण 

मरत्याहारमात्रोपरक्षणमिति व्याख्यायते, मवद्विरप्युगाद्यथ तस्योपल- 
सषणतय। व्याख्ययत्वात् | यन्तु " अणगादिनरत्याहरिषु तेषां ग्रहणे 

फटामावे मनसि निधाय अग्ग्रहणेनेत्युक्तम्' इति व्याचख्युः; 

तच्चिन्त्यम्, विकल्पासहत्वात् । तथा हि-- फलाभाव इत्यस्य कि 

पथाकथंनित्फडाभावः, उतामिमतफलामाव इत्यर्थो विवक्षितः! 

पद्यः, उगादिप्त्याहरे णकारग्रहणे भणितो रणित इत्यादौ 



1 

युकः किति' इति इण्निषेषात् रूपमेदस्य वक्तं रक्यत्वत् | 

न हितीयः, अभिमतफरप्तचे दूषयितुमशक्यत्वात्, अच्पत्याहा5- 

प्युमिमतफलामविन तत्राप्यारङ्ाया निवी नत्वात् । तस्मारज्रहपयु 

पटक्षणमतर । यत्त॒ "अहृउण्' इत्य द्विमूचचतषएटयोपादाननवास्य 

म्वृतिर्रशितेव्यतस्तद्धिषयवेयं शङ्त्यू नुः; तद् तिस्थृटम्, तचा पति 

अहउग् इति सूत्रव्याख्यावसतरे प्रत्याहार इति १ क [पन्या 

छतः स्यात् | हयवरट्मूत्र व्याख्यान मूत्रचनुषएममुपन्यस्य 

राङ्क छता । तन ह््यत्याहारमा्रारणीय शङ्का प्रसङ्ग 

पन्यस्तति ध्वनितम् । सूत्रचतु्टयस्मव वितरक्षततर वु ह वरट्मूत्र 

तदपन्याकतस्य निर्बीनलप्रसङ्गो दुरुढर एव | अत एव कया 

रपि हख््रत्याहारसाधरण्यनव तद्गाप्य व्याख्यात्; तुल्यास्यसत्रस्थ 

लपरतं वक्ष्यामि! इति माप्यं व्याख्यास्यामाल्यवपरतयतर ट्याख्यातम्। 

वक्ष्यामीत्यस्य व्याख्यास्यामीत्यथकरत्ये न कापि दृष्टानि & 

न शङ्कयम्, ' द्विवंचननिमिते अनि अनादशः स्थानवरद्िति वक्ष्यामि 

इति ' दवि्वचनेऽ्चि' इति सूत्रस्थमाप्य तस्य तदथकतत 

तत्वात् | यत्तु ' उरणरपरः' इत्यत्र सग्रह कतव्यमवात व्या 

चख्युः; तत्न, तथा साति उरण्रपरः ` इत्यत्र अनुक्तदुरुकतचिन्तक 

वर्विकरृता "पर इति वक्तव्यम्" ईति वातकर रत स्र | 

माप्य्रता च त्वयात्र वातिकं न कृतमित्युपारम्मः चतः स्यद् 

तस्मात्तत्र कैयरायुक्तं व्याख्यास्यामीत्येवं भ्याल्यानमव युक्त 

विभिग्रत्ययस्य तव्यदिर मावा | नचैवमपि अनेक मूत्रेषु लाघवेन व्यव 

हारार्थं परत्याहारस्ीकारः । अस्य त्वनेकषु व्यवहाराभावाकत। 

लकारः | कि च त्र्यवराणां वर्णानां बोधनाय प्रत्याहारो न क्रा 



९ 

टष्ट दृति वाच्यम्, नश्छव्यप्रशान्" इत्यादौ तद भविऽपि स्वीकारात् 
एटदिपु टष्टत्वाच्च | " । 

ननेवमगि प्रत्यादारस्वीकरि क्रानित्कचस्वीकारे चतिगोरवप्। 
अस्माक तु टपरत्वमात्रं वक्तव्यमिति वाच्यम्. “यणः प्रतियेधो 

वाच्यः इतयाद्िवार्तिकं (न वा श्जलः-- इत्यादिप्रकरिुरुमूतेः 
्स्याचक्षाणवार्तिककारारिभिरपूर्ववचनकलर्पनापिक्षया गुरुमूतस्यापि 
प्रत्यख्यानस्य टघुत्वसुचनेन गोरवे। नावाप । तस्णानस्गाजुनामित्रत्व 

स्पष्टमेव । अत एव "हकासंदिप्वकार उन्चारणाथः । लकारादर- 
कारोऽनुनासिकः प्रतिज्ञायते । तेनोरणरपर इत्यत प्रत्याहारग्रहणं 
मवति" हति कारिकायां स्ष्टमेवामिहितम् | तथेव हरदत्तनति दिक् । 
एतेन वस्तुतो रपरत्याहाराभविन रपर इत्यस्य स्थाने टपर इति 

पठनीयमिति परत्वं वक्ष्यामीति तुल्यास्यसूत्रभाप्याहछम्यते ” इत्यु- 
एण्रपरसूतस्थशेखरः परास्तः । एवं भाप्यादिपरवग्न्थस्वारस्ये टद- 
टूषकयुक्तेरमवि च कथमेतदूषर्याचक्रुरिति त॒ एष प्रष्टव्या इति 

मात्सयसुत्पाय व्रिभाव्य विद्द्विरित्यलम् | 

हूति नानापाठकपुत्ररामचन्दरपाठककृतं रप्रत्याहारमण्डन समाप्तम् । 

कर 
॥ श्रीः ॥ 

श्रीमत्टृप्णमरीन्द्रस्य सभायां व्यातौ कृतम् | 

तमिमं श्रौनिवापरायः स्फुटं विलिखति स्वयम् ॥ 



+, 

नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य । 

अत्र “पदस्य, पदात् ' इति पू्सिन्पादे विद्यमाने पदस्यत्य- 

तदनुकौते । "न इति, प्रातिपदिक" इति च टुप्तपष्ठीक 

पद्यं तस्य विह्ञेषणम् । "येन विषिः--' इति तदन्तविधिः । 

ततश्च नकारान्तस्य प्रातिपदिकसंन्ञकस्य पदस्य छोपः स्यादिति 

तदर्थः | अत्र अन्तग्रहणं शक्यमकर्तुम्, अरेऽन्तयपरिभाषयेव 
पदान्तस्य नकारस्ग रोगतिर. । रजित्याद्युदाहरणम् । अते प्राति- 

पदिकस्य ' इत्युपादानात् अहन् अभूत्रतनित्यादौ नोषो नेति 

परिद्धान्तस्थितिः। 

अत्र प्रातिपदिकग्रहणं प्रत्याचिख्यापितमस्मामिः। नरोपोऽ- 

तिडः" इत्येव न्याप्तः कार्यः | अहन्नित्यदिः प्रत्ययलक्षणेन तिडन्त 
तया अतिड इति न्यासेन तत॒ नछोपवारणस्य सुशकत्वात् | 

प्रतिपदिकेत्येतदपेक्षया बहुतरलाववसद्रावाचच । अपरं च ठाघवम् 

' अर्थवद्धातुः-- इति सूत्रे घातुपयुदाप्ताकरणरूपम्, तत्र धातोः 

्ातिपदिकसंन्ञावारणद्वारा नरोपामावस्येव प्रयोजनतया माप्यादावु- 

दाहतत्वादिति । 

अत्राशङ्कन्त -- नरपे कर्तव्ये ` प्रत्ययलक्षणेन तिडन्ततवं 

संपादयितुं न शक्यम्, “न इपबरुदयोः' इति निषेधेन नषि 

कर्तव्ये प्रत्ययलक्षणेन तिडन्तत्वामावस्य ज्ञापितत्वादिति । 

अत्रेत्थमुत्तरमवोचाम -- सिद्धान्तरीत्या आदरं चमन्, ह 
राजन्निव्यादो प्रत्ययलक्षणेन प्रत्ययान्ततया प्रातिपदिकपन्ञाया एवा. 



११ 

भविन अप्रस्नक्ते नलेपि तत्प्रतिषेधो निराटम्बनः सन्, प्रत्ययलक्षणेन 
्रातिपदिकपरन्ञापनुदाप्राभावसा्िपन्" उक्तां ज्ञापयितुं प्रभवति | 
` अतिटः' इत्ति न्यपि तु अद्र चम॑घ्रेत्यादो प्रपक्तस्य नटोपस्य 

तारणार्थमुक्तनिपेवस्यावभ्यकतया मृटरथिस्यादुक्तज्ञापकमप्तभव- 
दुक्तिकमव । तस्मात् अतिडः' इति न्यप्षिऽपि नछापवारणं सुप्ता. 
धामिति । 

अत्रावदन्--आस्तामिवम् । अथापि यसिन्नसमित्नित्याद 
नछपः रपत्, अतिडन्तवात् । सिद्धान्त तु प्रातिपदिकत्वामावान्न- 
लोपा नेति | 

तत्र पुनरित्थमवदाम-- "डसि द्थोः--' इति सूत्रेण डः 
स्मित्रदिशो विधीयत । यद्यत्र नटापः स्यात्, तर्हि ‹ उतिडयोः 
स्मात्स्मी ` दयेव वदेत्, नक।रोचारणस्य प्रये; ननान्तराभावात् | 
ततश्चानन्याथं नकारोच्चारणमेव नछोपामावं ज्ञापयतीति | 

¦ तत्र परे पुनरकस्पयन्त--सत्यम्; ययनन्याथं नकारेचारणं 
मेत्, तहि उक्तदोपो न स्यात् । शक्यते च तेनान्योऽथौ ब्पुम् | 
नथा हि--असपितरित्यनुकरणङव्दात् (तदस्यास्मिन्-- इति मनुपि 
रते नापे च सरति अस्मिमानिति सिद्धान्ते, रूपं जायते | तन 
अनिहः' इति स्माप्रप्यतिदिष्टम् । "उप्रिड्योः स्मात्स्मी ' इति 
यपिऽप्यव्िरिषएटमव । परं तु स्म्यादेशविधानि शद्रखनुदम्याम्-- 
{ति मतुप्नत्ययस्य अव्रादत्तत्वं स्यात् | स्मिन्नदिरविधनि तु 
ध्ये जातस्य नलपस्य ननद्योपः सुप-- इति असिद्धत्वावश्यं- 
तरात् नकरिणातश्यं व्यवहिततया दखात्परत्वाभावात् खनु 
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9 म्याम्--" इति पतरणोदात्त्वे नैव भवति | न च 'स्वरविधो 

ठयरञ्जनमविद्यमानवत्' इति वचनात्कथं , नक्ररिण व्यवधानमिति 

दा इक्, ताटृश्चपरिमाषायराः प्रेते अप्रवृततनुद्धदणनेव ज्ञापितत्वात् । 

तत्य्रवृततो हि अक्षण्वता शीपण्वेतत्यादौ द्घ्रात्परत्वदिव उदात्त्व- 
मिद नुद्गहणे व्यर्थं स्पात् । ' ह्स्र व्रिधा--' इति तद्पवादभूतं 

परिमापान्तरं च जागर्नि | अतत एव म्वानित्यादरातुदात्तत्व न 

भव्रतीति | 

अग्र पुनरवदाम--“अन्तोदात्तादुत्तरपदत्--' इति सूत्रा 

दनुवृ मन्ते दात्तग्रहणम् 'दसवनु्म्याप्--- इत्यत्र दस्य विक्ञप- 

णप् | तेन अग्निमान् वायुमानित्यादो उदरात् दृ्तात्परस्य मतुप 

उदरात भवति | न तु वसुमानित्यादो, वसुशब्दस्यादुदात्तत्वा 

दिति सिद्धान्तत्थितिः | ततश्च असिमिमानित्यत मतुप उदात्तत्वापादनं 

न संमवति, "अनुदात्तो सुप्पितो' इति इदिग्रत्ययस्यानुदात्ततया 

तद देशस्यापि तचवावस्यंभावात् । ततश्च नकारामविऽपि अस्मिमा- 

नित्य मतुप उदात्तत्वानाप्या तद्दारणरूपं प्रयोजनं नकारोच्चार- 

रस्य ूर्निरूपमिति | 

अत्र परे पुनः प्रत्याहुः" उददपदादि--' इति मूतण 

ददेराब्दरातपरस्या अस्नामवरिमक्तरुदाहतं तिभरीयेते | ततश्च दिपरत्य- 

यादशस्य स्मित्नित्यस्य उदा ठत्वमावश्यक्मिति ततः परस्य मनुषः 

प्रसक्तमुदात्तत नकरव्यवधाननेव वारणीयमिति नकारृद्धारणस्य 

अनन्याथत्वं न परमवततीति | 

तत्र चेत्थं परिहारं व्याहराम-- "उडिदम्|' इति सूत्रेण 
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इदंशम्दात्मरस्या अपत्रनामस्थानक्रिभक्तेरुदाततं त्रिधीयंते | तत्र 
च॒ (अभिन्यक्तपद्रार्थां धे- इतिं न्यायेन लेोक्रप्रतिद््थकस्य 
इद शब्दस्य अ्रह॑णप् । तेन च साक्षादनुकरणस्थस्य सिमत्तदशिस्य 
उदात्तं नेव संभवति | किंतु 'प्रङृतितदनुकरणम् ' इति परिभाषया 
शररृतिवद्रविन उदात्तत्वं सपाय, मतुप्रययस्योदात्तवमापादनीयम् ; 
तच्चायुक्तम्, अनिल्मूतनाटशपरिमापाप्रवतैनेन उदात्तत्वं सेपाव 
उपायन्तरगानिष्टपारणविक्षया अनिलमृततादशपरिमाषाम्रवृत्तिम- 
नम्युपगम्य अनिष्टनिवरणस्येव छाकेनोचिलयात् । तस्याः परि. 
भाषाया अनिलं च “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे इति सूत्रे त्यदाच- 
त्फरणान् 'लदरादीनि-- इत्येकशेषाकरणाच ज्।पितमिति स्पष्ट 
मव | वस्तुतस्मु अस्मिमानित्यत्र नकरस्येतापरपरकतो, प्रसक्तस्य 
तस्य लापाम्युपगमे च मतुप्नत्ययस्य उदुततद्मावर्पेषम्य- 
पद्रावात्कमदरे सति स्मन्नदेरे नकरारोचारणस्य उश्वारणार्थलं 
न समवतीति यदुक्तम्, तदेव मूटशिथिल्प् | तथा दि--नान्ता- 
शविधरानम्, नदोपस्य शाल्रीयतवे च मद्यम्युपगम्यत, तर्हि 
अर्मिमानित्यतन् नद्धिन परिनिष्ठितस्य भस्मीत्यस्य सापृद्पस्यानु- 
ह रणराब्दातकवलमस्मीत्यस्मात् -मतुप्नत्यय इति विवक्षितम् । आह्- 
स्तन् अपरिनिष्ठितस्य असिन्निति नान्तस्फप्तधोरनुकरणरूपात् 
मप्मि्िति रूपान्मतुप्मत्यय इतिं | नाद्यः, अनुकरणमूत असि 
त्यत्र नकारस्य अप्रपक्ततया नटोपस्यापिदतवान्तकारव्य- 
रानादुद्र तत्वं न भवतीत्यस्य अपतमववुक्तिकत्वात् | न चानुकर्भ 
भसिम्नित्यत्र जतस्य नलोपस्य 'प्रृतिवदनुकरणम् ' इत्यन 
"करणे अतिदेशात्त्रोदात्तलापत्तिनितुरणं युक्ततरेति शाहक्यम्, 

* 2 
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परिनिष्ठितस्य पाधोरनुकरणमिति पक्ष असि ' इत्यस्येवानुकार्यतयां 
तसिन्नेरो अविद्यमानस्य नोपस्य ' प्रंृतिवत् -' इत्यनेन कथंनि- 
दप्यतिदेशासमवात् । प्रषत्युदेरोन विहितं यच्छास्रीयम, तदैव रि 

प्रङृतिवत्-- इत्यनेनातिदिश्यते | न नेदानीं प्रदनिबहिभूतस्य 
नस्य जातो छोपः प्ररृत्युददेरीन विहितः, येनात्रातिदिश्यत । ततश्च 
नक्रारानुज्चारणे अस्मिपानित्यत्र मतुपो यथादात्ततवं मवति, तथा 

तदुच्चरणेऽपीति न कश्चितलमेदः | नापि द्वितीयः, असिन्चित्य-' 

पाधुरूपस्य यात्कचिदुदापीननकारमटनेन टछेक्रे प्रयुज्यमानस्य | 

प॑मवात्, तदनुकरणमूतादस्िनित्यस्मात् मतुपि उद्रातत्वामाववत् 

असिमानित्यस्य सुसाधत्ेन डः स्म्यादेशतरिधानञपि तदमिद्धरमम 

गात् | नहि अप्राोः "असन् ' इ्यस्यानुक्रायतापिद्धयथ नवरा 
उच्चारणीय इत्येतत्पंमवति । तस्मादसराच्वनुकरणऽपि न फकमदः | 
तम्मान्नकारोचारणस्यानन्याथतय। यसिच्धित्याद्। 'नदेपारपिद.' 
इति न्यापरऽपि नटोपो नेत्यप्राधयाम | 

जत्र परे पुनः प्रत्याहु--एवमपि रामानित्याद्ा नटध(परण 

प्रपरक्तया "अतिडः' इति न्यासो न समवतीति | 

तदुपयस्माभिः--'तस्मच्छपनो नः पति" दति नलविधानप्य- 
नन्याथतया नलोपो न भवतीत्यभाणि | तत्र विस्मग्यावृ स्यम 
नव्रिधानमित्यपि न संघ्रस्ते, एवमपि खपविधानद्ि परिदधो तद्धिधान- 

ध्यानन्याथताया दुर्वारत्वादिति चेक्तम् |. न चन दृत्यक्षया लोप 
इत्युक्ते गोरवम्, नलोपः मातिपद्विकान्तस्य ' इत्येतदेपेक्षया (नदा 

पाऽतिडः' इतिं न्याप विरिप्य टाध्रवप्रखात् | 
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अत्र पर प्रत्याहः-यदि नकारमविधाय रोपो विधीयेत, 

तरि यानानित्यत्रया आं इतिं रूपं "न भविष्यति | स्याच्च तत्र 

सवणरीधः | ततश्च या इति स्यात् । नकारं विधाय तस्य डोप - 
पाद्रने तु नठेपस्यापिदतया नक्ररेण व्यवधानान्न भविप्यति | न 

च "नलोपः सुप्छर --' इति नियमात्तस्य नापिद्त्वमिति शङ्क्यम्, 

अत्र सवणदरीवविेरपि सुविधिचात् | अ इति प्रातिपदिकाच्छपि 

पुवसवर्णदीर्व एकदेशे कते तस्य "अन्तादिवच्च ' इति परादिवद्रविन 
सुप्वाश्रयणप्तमवात् तन्निमित्तक सवणंदीघविषेः सुव्विभित्वप्रमवात् | 

अत्रेत्थमवदाम-- ‹तस्माच्छमो नुम्पुपि' इति नुमागम। 
धातुं हाक्यते | तस्य मिचात् शम्कारात्परं नुमागमे छते रामान्प 

ति स्थिते संमोगान्तद्टेपि तस्यापिदवान्नोपासंमवेन इ्टरूपपिदि :- 

स्मात् नटपोऽतिडः' इति, "तस्माच्छपतो नुम्पु्ि' इति च न्याप्न- 

एरणान्न कशचिरोप इति | 

अत्राङून्त-- (तस्माच्छसो नुम्पु्ति' इति न्यासो न सभ- 

ति, राम अप् इत्यत्र पूर्सवणदीर्धे रते एकदिशमूतन तेन 
सोऽपहारात्सवरदीघत्परस्य शमोऽमविनासंमवात् । अत एव हि 

तस्मच्छपः--' इत्यत्र शस इत्यवयवपष्ठीमाभ्ित्य पूर्वप्वण- 
रीषत्पिरो यः शसः पकारः ' इति व्याच्युः । न त्वलोऽन्त्य- 
रिमाषया शप्तः सकारस्य नकारः । नच नुमागमविधाने तथा 

याख्यानं संभवति, अन्त्यादचः परतया भाव्यस्य नुमागमस्य 

7वलपकारागमलाप्तमवात् । तस्मात् यथान्यापरीत्या नकारादेश 

व व्रिधातव्यः | तस्य छेपेऽपि तदधिषानप्रयोजनं पूर्वोक्तरीत्या 
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या जा इत्यत्त सवणदीषेैवारणम् | ततश्च नकारोज्चारणस्यानन्या- 
धत्वामविन रामानित्यादरौ नलोपो दुर्वार एवेति । 

उतित्थमवरुम--राम अम् इत्यत्र पूर्वसवर्णदीर्र रनेऽपि 

शपरस्तत्परत्वमुपपादयितु दक्रयते, "अचरः परस्मिन्--' इति सूत्र 
पञ्चेमीपक्ाश्रयेण स्थानीमूतरत्ययाकारस्य ये धर्मः एथगवस्थिति 
रूपः, तस्याप्यतिदेशाभ्युपयमात् । पू्सवणंदीर्रस्य निमित्ती मृतस्य 
स्थानीमूत॒स्य प्ररृत्यक्रारस्याचः स्थानीमूतप्रत्ययाकाराप्पू्स्य टुभ्विः 

धि परति निमित्ततया स्थानीभूतादचः पृवस्मानिमित्तमतादिलस्यापि 
सुवचत्वादिति । 

दृति श्रीश्रीनिवरामाचा्टिखितो नलोधसू्रवादाधः समार. । 

रश 

न 

प) कत) 49. 

कै 

॥ श्रीः॥ 
त (~ ® द. छ # 

उत्तरपदत्वे चापदादिविधों प्रत्ययलक्षणप्रतिषधः। 

उत्तरस्य पदत्हमिव्येवं षष्ठीतत्पुरुषः । उत्तरशाब्दश्च उत्त 

पदपथायः, भीमो भीमसेन इतिवत् | सत च रव्या समाप्तचरमावध 
वाथकः । एवं च समासतनरमावयतवस्य पदत् कर्तव्य लुमता लुं 
प्रत्ययरक्षणे नेत्य्थः | अपदादिविधापिति प्रसञ्यप्रतिपेधः, न पयु 
द्रापः, पदत्वस्य पदादिविषिमित्नतवादव्यावतकत्वापत्तः| विरि 

कर्मणि किः | पदादिः कारय, कर्तव्ये प्रत्ययर्क्षणप्रतिपेधो नेत्यथः 
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तेन परमवाचौ, परमवाच इत्यत्र अन्तवर्तिनीं तिभक्तिमाभित्य 
सुतन्तवे वाकूशब्दस्य पदसन्ञायां प्राप्तायाम् उत्तरपदस्य चरमावय- 

वीमृतवाकृल्ञब्दस्य पदत्वे कतेव्ये नत्ययटक्षणस्यानेन निषेधात् 

चफ़रारस्य पदान्तत्वामत्रिन “चोः कुः इति कृत्वाभावसिद्धिः | 

दरधितेचातित्यादौ ‹ सात्यद्रायोः' ईति षत्वनिषेधस्य च पदादरिविधि- 

त्वेन तसन् कतंव्ये निपेधाप्राप्त्या षत्वामावसिद्धिः । अत्र पदादि. 
तरिधिना प्रतिपदाक्त्वात् " सात्पदायोः' दृत्येव गृह्यते । तेन परमवु- 
धात्रित्यादौ मपृमत्रो न | अत्र माप्ये एतदार्तिकफटडानामन्यथापतिद- 
रेतहार्तिकं न कतव्यमित्युक्ता, पुननेजह्यात्रटितेतहचनारम्भेण वार्वि- 
कस्य कर्तव्यता ध्वनिता | तत क्रि प्रत्याख्यान एव॒ भाप्यता- 
त्पयप्, उत आरम्भ एतेति विशये मरत्याख्यान एव भाप्यस्य 
तातयमिति प्रथः पक्षः | आरम्भ एतेति द्वितीयः | तथा हि-- 
इदं वार्तिकं नारम्भमणीयम् | `खादिप्मसवनामस्थानि' द्यत्र 
स्वादिति येगे विमञ्यते | ततः, असतवनामस्थाने यचीति 
द्वितीयं वाक्यम् | ततो ममिति तृतीय वाक्यम् | यस्मात् स्वादि- 
विधिः, तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् स्वादो परतः पूर्वं पद्ेज्ञ 

तीति प्रथमसूत्राथः | तत्फटं तु राजम्यामित्यादौ नलोषादिः | 
यजादौ सवनामस्थान परतः पूत्रं पदरसेज्ञे न भवतीति द्ितीयसूत्राथः। 
योगविभागात् बाध्यपरामान्यचिन्ताश्रयणिन !स्वादिपु' इति, "सुपति. 
इन्तम् --' इति च प्राप्तयोः पदमनज्ञयोरुभयोरपि निषेधकमिदम् । 

तेन परगवाचां परमवाच इत्यादो यजाद्विपतवैनामस्थानपरत्वात् 
पूतस्य प्दत्वनिषधेन कृत्वाद्यमावपिदधिः । भमिति तृतीयवाक्ये 

स्वादिप्वप्रवनामस्थाने यचीति चानुवतते । ‹सु्तिडन्त पदम् इति 
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सतत् सुित्युवतते । पुवन्तमिति तस्याथः । यस्मात् यजाद्य- 

पवनामस्थानव्रिधिः, तस्मिन्परतः पव मं भुतरति । तत्र यत्सुबन्तं 

तदपि भं भवतीति व्याः | तेन परमवाच इत्प्रादो शमादा- 

ुत्तरभागस्य भत्वान्न कुत्वादि । तत्र परमुदायस्य सन्ना प्रधानरि्टः 

अवयवस्यतु अन्वाचयशिष्ट | तेन राज्ञ इत्यादाववयवसुबन्ताभवि- 

<पि भपज्ञा मवति । दधिमेचातित्यादौ त पदात् आददिः पदादि 

रिति पश्वमीषमापस्य ' सात्पदाद्योः ' इति सूत्र अश्रयणात् परचनिपे 

धश्च पिदः | न चव स्वादर्प्व्राति पदत्रमाश्रत्य दररिव्वत्याद्। 

पत्वनिषेधापतिरिति वाच्यम्, साद्रहणिन स्वरादिप्वाति यत् प्रदम 

तदत्तरस्य पत्वनिपेधो नेत्यथत्तापनात् । एव च वातिक्रफदानामन्य 

पेदधेवातिकमिद नारम्भणीयमेव | 

टं वार्तिकमावश्यकमेव, उक्तरीत्या प्त्याख्यानस्याततीव 

गुरुत्वात् । तथा हि-तृतीयवत्यि िद्रावधिक्रतया मतजञया अत्रयत् 

सुबन्तस्य पदत्ववारणारथं (सुत्तिडन्तप् ' इति मूत्रात् सुवरित्यस्यानु- 

वरतो वाक्यमेदाङ्गकरि गारवम् । मण्ट्रकस्टुत्यापतिश्च | तथा 

द्ितीयवाक्येऽपि प्रत्ययग्रहणपरिमापया तदादरेत्यस्यापास्थत्यरा 

तदादेः 'स्वादिषु--' इति प्रा्तपदन्ञानिपप्रेऽपि अव्रयवस्य 

'सुततिडन्तम् इति परा्तपदसुजञानिधोः दुर्वचः । तदर्थं त्रापि 

सुतित्यस्यातुवृस्या वाक्यभेदेन अवयवसुबन्तस्यापि पदक्तानिपधर 

मण्टूकप्टुतिश्शवारणाय प्रथमवाक्येऽपि सुियनुवृल्य वक्यभदः 

कल्पने निर्थकवाक्यकस्पनाप्रयुकतं गौरवमप्यतिरिच्यते । किन 

सुगवतीत्यत्र उत्तरभागस्य पदरवेन ` एः पदान्तादति" इति पूवः 
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रूपापत्तिः } सति वातिके प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधात् पदत्वामवरन पूर्व- 
रूपामाव इति वातिकम्परम्भणीयम् । 

परमवाचातित्यादिपिद्धये वार्तिकारम्भ बहुवाचारियादौ 
कुत्वामावाय (बहुल्पूवस्य न' इति वार्िकमारम्मणीयम् | प्रत्या- 
ख्यानपक्ष तु उक्तरीत्या पदत्वामावादेव कुत्वाद्यप्राप्तिरिति बहु 
च्पवंस्य न' इति, 'उत्तरपदत्रे च-इति च नारम्मणीयम् | न न 
वातयत्रयकल्पनाप्रयुक्तगोरवम् ; त्वन्मतेऽपि ‹ उत्तरपदत्वे च' 
द्यकम्, (अपदादिविभरौ ' इत्यपरम्, ' बहु्ूवस्य न! इति तृतीय 

मित्यपूरवाक्यतेयक्पनस्याव्रश्यकतया अपूतैवचनत्रयानारम्भप्रयुक्त- 
टा्रवस्य मन्मत एव सुवचत्वात् । किं च मापकम्भवायपनेत्यादो 
वातिकारम्भवादिमते कुम्भद्ाब्दस्य पदत्वामव्रिन मापकुम्भशाब्दस्य 
वपति छृदन्तेन ममापात् व्रपित्यस्य सुतरां पदत्वामविन "पद्य 

वायञपि, इति णत्वौनवलरानापित्तिः | मम तु कुम्मत्यस्य पद्लान- 

पायात्तेःः व्यवधानात् एतयनिषेधः सिध्यति | यदुक्तम्--सुगवती- 

यद्रा "एडः पदान्ताद्रति' इति पूर्वरूपापत्तिरिति, तन्न; “न व॑ 
तथ्यक्षरमन्त्यमस्ति” दृति (इका गुणवृद्धी ' इति सूत्रस्थमाप्यप्रा- 
माण्यात् एनन्तेभ्य आचारक्रिपोऽनमिघानाद्द्पात् । तस्मादा 

तिकं नारम्मणीयम् | । 

यदुक्तम् -- वार्तिकारम्भवादिमंते अपुतैवचनदयारम्भगोरव- 
मधिकरमिति, तन्न; बहुमेचावित्यत्र पत्वनिपेधद्िद्धय प्रत्याख्यान- 
बादिमते . परात्पदादयोः' इति सूत्रे " बहुच्पृवस्य च' इति वार्ति 

कारम्भस्यावश्यकतया वाक्यहयात्मक उत्तरपदत्वे चेति वार्तिका- 

| + ॥ 6 
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रम्भपिक्षया योगविभागेन वाक्यपञ्चककल्पनस्यैव गुरूतरत्वात् । 

क्तम् -- मापरकुम्भवापनत्यार्। णत्वनिविघानापत्तिरितिः तन्न; 

उत्तरपदस्य पद्रतप्रयुक्तकायमात्त्वं यत्र, तत्रव प्रलयदलणत्रतित- 

धाङ्गाकारण्रोषात् । क्रि च त्वन्मत महेनद्रतील्यद्। प्रत्यव ।- 

निधथामविन पदत्वादकारस्य पदान्तामिन्नतवामात्रन अता यु 

इति पररूपानार्पातिः । तस्मह्वातिकारम्भ एव युक्तः | 

यदुक्तम्--' सात्पदाराः' एति सृते ' बहुच्पूवस्य च' इति 

वननारम्भस्तवाप्यातश्यक इति तत्रेव गौरवमिति, तन्न; बहुवच 

वित्यादो कुत्वव्यावृत्तये प्र्ययलक्षणत्रतिषरधाय «न लुमता--" 

इति सत्रे ' बहुच्पूवेश्य च' इलयक्म्, बहुतनाचत्वाता पत्वनि 

वेभाय 'सात्पदा्ोः' इति सूत्रे (बहुच्पृवस्य चः इल्यपरामात 

त्वन्मते वार्तिकन्रयारम्भप्रयुक्तगोरवस्य दुवारत्वात् । यत्तु माष 

कुम्भवपिनेलयादो दषवारणाय उत्तरपदस्य येत्र कावर, तत्रव 

प्रययलक्षापरतिपेः स्वीक्रियत दति, तन्न; तत्र कावि्तानिवर 

मानाभतरिन उक्तदोषतादवस्थ्यात् | यत्तु--महन्द्रतात्याद् परख्पा- 

नापत्तिरति, तन्न; “अते गुणि! इत्यत्र उस्यपदान्तात्" इत्यताऽनुवृत्स्य ¦ 

अपदान्तपदस्य अपदस्य अन्तः अपदानत इति विग्रहण पदभिच्रममुदा 

यान्तादित्यर्भन महन्द्रतीत्यद्रौ उत्तरखण्डस्य पत्रेऽपि समुदायस्य 

पदमिन्नवेन अकारस्य अपदन्ततया परषपप्रवृर्या उक्तरूपतसिद् 

कि च काश्ययेन प्रोक्तमित्यथं “काम्यपकरौदिकाम्यामूृषिभ्यां 

णिनिः" इति गिनिभत्यये तताऽधीत इत्यथं अणि तस्य 'प्राक्ता 

हक इति लुकि काश्यपिनावि्यदर उत्तरपदत्वामातात्पदरत्वनिषे- 

र --- (र) । 

२४८" - प 
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धानापस्या नयेपापत्तिः | मम तु पूर्वोक्तरीत्या द्ितीयवाक्येन 
पदरत्वनिपेधान्न दोषः | ' 

यतु--बहुवाचावित्यादां कुत्वामावाय प्रत्ययलक्षणप्रतिमे- 
धाथम् "उत्तरपदते च-' इत्यनन्तरम् बहुच्मूरैस्य ' इत्यकम्, 
बहुमेचावित्यादो पत्वनिेधपतिद्धये (सात्पदाद्योः इति सूत्रे 'बहुस्ू- 
वस्य च दत्यपरमिति वचनहयारम्मे गौरवमिति, तन्मन्दम्; 
उत्तरपदत्वे च--' इत्यतः अपदादिविधावित्यस्य ' बहुचपृ्स्य 
व" इति समनन्तरवार्तिकरे अनुवृच्या पदादितिधौ तदप्रवृ्या पत्व- 

नेपेधर्निदयया सात्पदाद्योः इति सूत्र पत्वनिपेधाथकस्य ' बहुचपू्व- 
यः इति वातिकरस्यानावश्यकतया त्वदुक्तगौरवापतमवात् । 
यततु-- उत्तरपदत्वे च-- इति वार्तिके कारवित्वनिवेश्े मानाभत्रिन 
पक्रुम्भवपिनेत्याद्रौ म दोषस्तदवस्थ इति, तन्न ; वातिकि अपदा- 
विधाविति पयुदरापतः, टाघवात् | पदत्वे इत्यस्य पदसेज्ञाप्रयोज्य- 
र्ये लक्षणा | तथा च समाप्तचरमावयवस्य पदादिप॑बन्धिकाय- 
भत्र यत्काय पदप्ञाप्रयोज्यम्, तसमिन्कतैव्य एव प्रत्ययटक्षण- 
तिपेधाङ्खीकरिण माषकरुम्भवपिनेत्यादी कुम्भपदे पदरत्वप्रयोज्यका- 
मतिन निषिधाप्रवृस्या "पदव्यवायेऽपि" इति प्रतिपेधत्रवृततेः 
पपादत्वात् | यत्--अपदस्य अन्तः अपदान्त इत्याश्रयणात्. 
[दायस्य पदभिन्नत्रेन महुनद्रतीत्यादो न दोष इति, तन्न; वाक्य. 

प्रापि पद्भिन्नत्वेन आगच्छ देवदत्तात्र स्नाहीत्यादौ आगच्छ 

वदतेति वाक्यस्य अपदत्वेनाकारस्य पदभिन्नपरमुदायान्तल्रेन पर- 
पाष्या तथोक्तरयुक्तत्वात् । तथा च मंहेन्द्रतीत्यादौ देषो 

4208 2 - 
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दुर्वारः । यतु काश्यपिनाविल्यादौ नरोपापत्तिरिति, तन्न; 

छगलिनो दिनुक् ' इत्यत्र नकरोच्चारणेन 'तदिताव्यवहितपुववारत- 

सुव्विभक्तिमाश्रित्य पदत्वाभावज्ञापनेनदोषात् | ` 

यत्तु -- "बहुच्पूर्वस्य च' इति वार्तिके अपदादिविधावित्य- 
नुवृर्या बहुमेचावित्यादो पत्वनिपेधसिद्धेः “ सात्पदाद्याः' इति सूत 
 बहुच्पृवस्य ' इति नारम्भणीयम् । प्रत्याख्यान तु “सातदाद्याः ' 

इनि मूत्र ` बहु्पस्यः इति वोर्तिकमारम्भणीयमिति न 

वार्तिकटयारम्भप्रयुक्तगौरवमिति, तन्न; मन्मते 'पापदादोः' 

दृति सूत्रस्थाने प्रथमं “स्तिः! इति यागः क्रियते । 
सतिः सस्य पतव नेति तदथः | ततः (वहुच्पदाभ्य् ` 
इति करणीयम् । आम्यामुत्तरस्य सस्य पत्वं नति तदथः। 
आदिग्रहणे च न कायम् । तदिदं बहुञ्यरहणमादिग्रहणेन निमा 
तव्यम् | एवं च 'बहुच्पूवस्य' टृत्येकमपि वार्तिकं नारम्भणीयम् | 
त्वन्मते तु कुत्वपत्वाभावयोः सिद्धये ' बहुच्पृवस्य' इति वातिकम्, 
परमवाचौ दथिंतचावित्यादो कुलाद्यमावषिद्यये “उत्तरपदत्वे 
च-- इति वार्तिकमित्यपूर्ववार्तिकद्वयारम्भप्रयुक्तगोरवं दुवारमेन । 
यततु-- "उत्तरपदतरे च-- इत्यत्र अदादि विधात्रिति पयुदासेन 

उत्तरपदस्य कार्वित्व एव प्रत्ययटक्षणप्रतिषेषप्वृस्या मापकरुम्भवापे- 
नेत्यादौ | न दोष इति, तन्न; तथा सतति प्रमदण्डिनावित्यादी 

उत्तरखण्डस्य पदत्वेन इ्मुडागमापत्तेः | मम तु उत्तरखण्डस्य 

पदत्वामावादचो उमन्तपदात्परत्वामवेन न दोषः । तथा च माषः 

कुम्भविनेत्यादो स दोषस्तदवस्थ एत्र । यततु--अपदस्य अन्तः 
#, 
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अपदान्त इत्याश्रयणे आगच्छ देवदततात्र स्नाहीत्यादो पररूपाप. 
त्तिरिति) तन्न; रकन्धुरित्यादौ ककारस्यापि पदमभिन्ततवेन पदभि- 
तममुद्ायान्तत्वाद्कारस्य पररूप मिद्धे शकन्ध्वादीनां पिन अप- 
दान्तादित्यनुवरत्तस्य पदै अन्तः पद्[न्तः न प्द्न्तः अपदान्न 
इत्येवं विग्रहकरणेन पद्परकचरमावयवमिन्ताकारात् युगे परतः 
परू मवतीत्यथङ्गकरिण वाक्य आगच्छ दवेवदततत्यादे। प्दपरकर 
सरगावरयवाकारस्येव सचन पररूपामावात् | महेन्द्रवीत्यद च 
पदूपरकचरमवियवमितत्वनाकरारस्य पररूपं भवति | न च द्वैत्यागी 
इत्यत्र प्रत्याख्पानमनरीत्मा उत वणट्स्य प्दलामानात्परक्पापतति 
त प्प्, पदृपद्न पद्वतःग्कणविदिकमहरदषान् 1 
अत एव दन्त एमि हिवराच इति तिद्धम् | अत णव आपन्न 
(का दूति मगच्छत | अन्यथा वरिशतरागक्या इतयं बदरा 
परदु्हि सस्वर इवि उनि, "ति विरति इति तिश 

उदम दा तस्वानायत्वनाङ्तिडत्वात् ' यस्यति च'इति छोषस्याप्रा 
व व्तयवलमानिमत्तकरपदतवमादाय प्दान्तत्वन अपदान्तत्वा- ॥ 

^ = ~ ~ नवरिरङ् पानपः | २ दपि ' छगटिना हिनुकृ' दृति नकरारा- 
वारणरन तद्धिताव्यवहितपृतृ्तिसुपमादाय प्रययद्श्षणन प्दवामा- 
ववायनान्न दाप इति, तदपि मन्द्रम्; नकरोच्चारणाभवर दिनुगन्तान 
नमि (जपि चः इति गुण तऋगचेप्रय हनि रूपप् | नकासेच्चारण 
दत्वान्नटपि तस्यामिद्धत्वाहुणाप्रत्ता यणि द्रागदेस्य इति खपमि- 

ति फल व्िरेषेण नकरारोच्चारणस्य पराथेक्येन तस्य ज्ञापकत्वानुष 
पत्तिः | तथा दिनुगन्तेन बहुव्रहां ` इनः सियाम् ' इति कप्पिद्ये 
नकारोडारणं चरिताथम् । तथा च कुश्यपिनात्रिलादो दोषे दुर्वार 



२ 

हतेति वार्तिकं नारम्भणीयमेव | 

यदुक्तमू--अपूरवैवचनद्वयारम्मे गोरवमिति, तत्त; तन्मते 

ऽपि वाक्यमततककल्पनप्रयुक्तगारवरस्य दरुदरत्वेन "पदरलाव 

वादयोगतिभागो गरीयान्" इति न्यायेन योगव्िभागप्रयक्तगोरवस्य 

दुर्वारत्वात् । यतु--काविलनिविशे परमदण्डिनात्रियादौ इमुड- 

पक्तिरिति, तन्न; उभि च पद › इत्यतः परे इत्यनुवत्यं दृस्वत्परो 

ये इम् तदन्ते यत्यदं तस्मात्परस्य अनाः पदस्येव इमूृङ्गंघानेन 

परमदण्डिनारित्यारौ दोषवारणस्य सूपपादलात् । यदपि--काश्य- 

पिनावित्यादो नलोपापत्तिरिति, तत्न; 'छन्दरोबाद्मणानि च तद्धिष- 

यणि" इतिपूत्रसधिषयमग्रहेन सुुत्पत्तः पृत्रमेव अध्यतरतरदितर 

्रत्ययोत्पत्तः रेख सिद्धानितितवनदे।पादिति दिक् | 

यदुक्तम् -- वचनारम्मप्रयुक्तगोरवस्य योगव्रिमागप्रगुक्तमार्- 

त्रेण निमातुं शक्यतया न दोष इति, त्न; वातिकारम्भे पृरदण्डि 

प्रेय इत्याद नलोषानाप्त्तः | यदुक्तम् -- ' उभि च् पदर" हत्यत 

पद दृत्यनुबतनात् अनदः पदस्य इपुडाममव्रिवानानत् परमदण्डिना 

वित्प्रादो नदोष इति, तन्न; सुगण्णीदर दाते समा उत्तरपदरस्भत 

कार्िलन तदुक्तरीत्या प्रत्ययरक्षणरप्रतिवेधात् पदत्वामाविन इुडना 

पत्तः | तम्मात् परमदण्डिनातरित्यादां उत्तरपदत्य चतिनिपरधात् मुट् 
नति भाप्यप्रापाण्यात् इमन्तं यत्यदमित्यतर व्यारूपानमुनितप् | यद 

परि--काश्यपिनावित्यादौ विषयग्रहणात्सुवुत्पत्तः पवमेव तद्धि 

त्प्या न दोष इति, तक्न; एवमपि यजन्तमधुशब्दात् बहुवषः 
( 

' मजजेश्र' इति लुक्रिं जपि च' इति गुण अन्तवेतिविभक्त्य 



[ 
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परत्वाति “डः पदान्तादति इति परूपस्य दुरुदरत्वपत्तः | 

तस्माहारतिकरप्रत्याख्यानमत ज्यायः | ' 

यदुक्तम् - पूर्वदूणतनिय इत्यादो नलोपानापत्तारेति, तन्न; 
¦ उत्तरपदत्वे च' इति वारतिकम्रत्याख्यानपरमाप्यप्रामाण्येन मभ्यमपद्- 

त्वानाक्रान्तस्यवोत्तरपदस्य ग्रहणेन पृत्रदण्डिप्रिम इत्यादावदोपात् | 

यदुक्तपू--सुगण्णीश हइत्यादावनदिः पदस्य इमुडागम 
त्यथ अनेन पद्त्वनिपेधात् इपुडनापत्तिरिति, तन्नः अपदादिवि- 

पाविति पुदपिन पदरादुदश्यकरविधिमिन्नस्तत्पटशो विधिग्र्यते। 
पदादित्वं च पद्धटकवणध्व॑साप्मानाधिकररणेत्पत्तिकतम् । तद्धिधि- 

भेन्नो विधिरपि पदयटकवपरप्रागमावासमानाधिक्ररणोत्पत्तिकवोह- 

ध्यक एव गृह्यते । तेन पदन्तक्रायं एवास्य निषधस्य प्रनृच्या सुग- 
णीदा इलयादो समापतत इदशब्दस्य पदतरेनदोपात् । यदपि--मधव 
त्या पू्ररूपापत्तिरिति, त्र; उ<: केण उरपत्यादा उत्तरपदस्य 

५५५  सेऽपदादो ' इति सत्यापस्या टध्यामिद्धिरूपदोषस्य 
वन्मतेऽपि संभवेन अनमिधानादिा तद्ारणस्य उभयारप्यावश्य- 

त्वान् | 

यदुक्तप्--' उत्तरपदत्वे च ` दृति वार्तिके उत्तरपदेन मध्य- 
पदत्वानाक्रान्तस्येव उत्तरपदस्य प्रहणन पूत्रदण्डिप्निय इत्यादौ न 
ष इति, तन्न; तथा सति पञ्चगवधन इत्यादा गोहाठरस्य प्रदत्व- 
धामिन 'एडः पदान्तादति" इति पृवंशूपापततेः । यदप्यु 
मम्--पदान्तकार्यं एव प्रत्ययटश्चषणनिपेधात् सुगण्णीश इत्यादौ न 
[प इति, तदपि न; सुकरो सुपर्पिषावित्यादो णत्यषत्वयेर्- 

3 
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पदान्तकायत्वेन प्रत्ययरक्चषणन्पिषप्रृया करिन् सर्मिम् इत्यतस्य 
पदत्वेन का(पिलनिवेरोऽपि णश्चषरतयेरनापत्तेः | यदपि उरण 

उर पणयो उत्तरपदस्य पदलामतिन ‹ माऽपदाद्।' इति प्रवाप 

सिरिति, तच्च; अष्दे इति न्यपिस्पि कुपरारित्यनुवृद् ' यस्मिन्ति 

मिः -- इति परिभाषया कवगदि पवगद च पदमिति हतयाथनेय 

पिदधे आदधय्रहणप्रामर्थ्ेन अपदस्येव आदिरि्यथटमिन प्रवय 

गयप्रातिपदिकानवयवस्येव कवग) द्रहणानादे।पात् | अतएव ढः 

न्तन समाप्पक्चऽपि चन्पतेऽ्पि न दोषः | मथव इत्यत्र अनमिधरान 

मानामवेन देषो दुर्वार ए | 

यदुक्तम्--पृत्दण्डिप्रिय इत्यादो देपिवारणाय मध्पमषः 
लानक्नन्तति विरेषणदानिऽपि पञ्चणवधन हूत्यादा दाप दति, त्न; 

मध्परमपदत्वानाक्रान्तेत्यत्र मध्यमपदस्य उत्तरपद्व्यव्रहितपरकसुव 

न्तस्येव अ्रहणेनादोपात् । यदृक्तमू-सुकरणा सुमपिपाव्रिलयार। 

7त्वपत्वयोरनापतिरिति, तन्त; णत्वस्य परान्तकरायत्वामावर<ि 

तत्निपधस्य पदान्तक्रायसेन सुकरिणावित्यादावदोपात् | समपि 

वित्याद्रौ त॒ (अपदान्तस्य मूल्यः दृत्यतर प्रप्रज्यप्रतियधाश्रय 

गात् निेधस्यापि पदानतक्रातन एनतिषपप्रृया पत्रमिदः 

यदुक्तपू-- अपद् हृत्य पिदधे आदिग्रहणमागध्यात अप्द्न्यः 
आदिसित्य्थाति देप इति, त्र; कुप्विति दन्टनिर्दन हनः 

प्राहित्यावच्छिन्नकवर्मपवगयेरेवोपस्थित्या सरत्त्यन्तस्य अल्मास 

धृकत्वाभावन ' यसिमिन्विमि--' इत्यस्याप्रवृ या आदिग्रहणस्याव 

पयकत्वात् | एवे च उरकणत्यादा दपि दूवार् एव | यदपि 

भृते ह्यत्र पूत्रूपापरतिरिति; तत्र; एड: पदान्ताद्राति' इत्य 



॥ 
श 

के 

॥ 1 

दि अन्तः पदान्त इृत्यथाङ्गीकारण प्र पदुपरकचरमावयतरी- 

तटः परत्वामतिनाद्धेपाप् | 

यदुक्तम् --उत्तरपदाव्यवदितपरकमप्यमपदत्वानाक्रान्तोत्तर 

दस्यैव पदातय) ज्यकरायं कतव्य प्रत्ययदक्चणप्रतिवधाङ्खीकारानत् 
[प इति, तन्न; वर्मा मय हृत्या देषापत्तेः | न च पद अन्तः 

दन इति पूर्वाक्तरीत्या मधत दत्यत्रवाज्रापमि न दाप इति वाच्यम, 

नितिपरस्य गाराब्दस्यानुकररणे गो अदवीद्धःयाद्। पूवद्पापनः | 

च प्रय इत्यादा उत्तरपदस्य तदवटितस्य वा प्रते कतव्य लुमता 
तत प्रत्ययलक्षण नेत्यथ इति रोखरोक्तरीत्या न दोप इतिं 

च्यम्, एवमपि मधव इत्यादौ दापस्य दुर्वारत्वात् | तथा 

उत्तरपदस्य तदव्रटितस्य उत्तरपदाव्यवहितपरकमध्यमपदत्वा- 

रान्तस्य पदान्तप्रयोज्ये कार्ये कतेव्ये प्रत्ययलक्षणप्रतियेष 
थस्य फरिततेन उक्तानेकविरोषणघटितवारतिकारम्भपिक्षया 
दृक्तयोगविमागेन तत्प्ाधनस्य च्धुलात् । यदपि -- उरः- 
गेलयादो दोपस्तदवस्थ एवेति, तदपि न; कस्कादिषु भास्कर 
उ्डपटिन छद्रन्तेन समाति पूवपदरस्य सत्वाभावज्ञापनात् | करं च 
बहुच्पूवस्य च › इति वार्तिकेन प्रययलक्षणप्रतिषेधात् वहेत 
मिया प्रमुदायादुखन्न सुपमाश्रल पदत्र कतव्ये प्रययलक्षण- 
तपे्रापस्या कुलवानापत्तिः । तस्मात्रल्याख्यानपक्ष एव युक्तः 

यदुक्तम्--गो अव्रवीदिल्यादां गोशब्दस्यापदत्वेन पू्वरूपा- 
तरित, तक्ष परत्याप्तच्या पदपरकस्य पदचरमावयवस्येव एज अ्रहणेन 

। अत्रत्रीदित्यादौ दोपषवारण्रमवात् | त चेवं ह, अ इत्याहत्यपरौ 
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अदान्दस्यैवानुकरणत्वेनापदत्रे एड पदपरकपदचरमावयतत्ामात्रपपू- 

व॑स्पानापर्तिः । पिदधातु पूर्वमपि प्यत इति वाचम्, अत्र द- 

शाब्देन पदत्वयेग्यस्य स्वातन्त्रयेण प्रयोगाहस्य ग्रहणेनादोषात् | न 

नैवे गो अबवीदित्यादौ गेरब्दस्यापि स्वान्तयेण प्रयोगाय 
रत्वयेग्यत्वतत पत्रक्तदोषस्तदवस्थ एवेति वाच्यम्, अत्र वातिके 

पु्पद्स्य वृत्तिशब्दस्य रेषिन उत्तरपदरब्दस्य वृद्युत्तरखण्ड- 

परत्वेन वृदयुत्तरखण्डस्य पदादिविधिमिन्ने पदान्तत्वपरयोज्ये करयं 

प्रत्ययटक्षणप्रतिषेध इत्यर्थेन मघव इत्यादौ दोपवारणमरमतरेन पदान्त 

पदे यथाश्ताधस्येवा्धीकारात् । तथा च सय इत्याद्रावपि न दोषः | 
एवे च वहुमेचावित्यादावुक्तरीप्येव बारणसंमवात् ‹ बहुच्ूस्य च ` 
इति वा्िकमपि नररम्भणीयम् | वहसेक् कुलमित्यदे वृक्तिचरमावय- 
वस्य सच् इत्यस्य पदत्वप्रयोञ्ये कुले कतेभ्ये तद्यृतिकरप्रत्ययस्येव 

प्रत्ययरक्षणप्रतिषेषेन समुदायादु्न्न सुपमाश्रित्य प्रत्ययलक्षणेन 

पदत्वात् कुतवारिकं भवत्येव | यहा वृत्तिप्रयोज्यटुक एव प्रत्ययलक्षण 
प्रतषेधाङ्खीकरेण बहुमेक कुटमित्यादाविदोषः | एतेन दण्डि कुल- 

मित्यादौ व्यस्ते दोष इत्यपास्तम् | वस्तुतस्तु उत्तरपदशब्दः वृत्तिचर 
मातरयवपरः | बहुमेचात्रित्यादो चकारस्य पृत्तिचरमाव्यववेऽपि 
सकारस्य वृत्तिचिरमावयवलामविन तस्य पद्लप्रयेजये ‹ प्ात्मदायोः ` 
इति परत्वनिपेधे कतव्ये प्रत्ययरक्षणप्रतिरेधस्येवाप्राप्ला वार्तिके भप- 
दादिविधाविति न कायंमित्यपरं लाघवमिति दिक् ॥ 

इति प्रव्ययरक्षणप्रतिषेधवार्तिका्त्रिचारः प्तमाप्तः । 

१, 

९ + > 
च्छ 
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॥ श्रीः ॥ 

टको गुणष्रद्धी ॥ 

नन्विदं सूत्र व्यथ् | न च पचतीलाद दिरसिपि ' तिर् 
रित्--' इति सावैधातुकत्वे ततः “कतैरि शप्" इति शषि 
तदादिग्रहणेन विकरणविशिष्टस्यापि अङ्गवात्पचेल्यकारन्तस्य "सराव 

धातुकार्थधादुकरयोः' इति सूत्रेण, धालकारस्य च ! पुगन्त-- १ 
इति सूत्रेण गुणवारणाथं सूत्रमिति वाच्यम्, अक्रारस्य आन्तरत- 

म्यादकारखूमे गुणे सत्यपि रूपे व्रिरोषामावात् । न च पेचिथेत्या- 
द गुणङब्डेन भावित्वेन एतवाम्याप्तोपो न स्यातामिति वाच्यम्, 

रागददसाहचमांत् गुणावयवीभूताकारस्यैव अहणेन शरारियेत्यादा- 
परव तद्निषेधाङ्गीकारात् । न च विद्धन्तेऽपि लुलतियेत्याद। अवा- 
दशस्य गुणङन्देन मावितोकारप्रयोज्यत्वेन निषेधानापत्तिरितिं वा- 
चपरम्, ' अचः परस्मिन्-- › इस्यनेन निर्वाहात् । न च अचिकर्ष- 
दित्यादौ परत्वादछ्छोषे बाधित्वा सिचि वृद्धिः स्यादिति वाच्यम्, 
चिकीषेक इत्यत्रेव :ण्यद्ोपौ--' इति वार्तिकेन पवेविप्रतिपेषेन 

मललोपप्रवृस्या अकर दोपामावात् | न चैवमपि याता वतित्यारौ 
अक्ररे गुणम्यावृच्यथं सूत्रमावश्यकमिति वाच्यम्, (गापोष्टक्! 

र्ति टकः कित्करणेन आक्रारस्य गुणामावनज्ञापनात् । तथा हि - 

परामग हृत्यारौ (अतो छेष इटि च' इत्यारोपाथं टकः क्रित्कर- 
णम् | यदि च आक्रारस्य गुणः स्यात्, तद कित्करणमनथकमेव 

पयात्; ' सवधातुक--' इति आकारस्य गुणे अकररे सति हयो- 

करयोः (अतो गुणे" इति परू सामग इत्यादिः टकर: 
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किच्मतिरिच्यमानमाकारस्य गुणाभाव ज्ञापयति | 

यदुक्तप्--" गापोष्रक्र' इति टकः क्रिम् आकारस्य 
गुणाभाव ज्ञापयतीति) तन्न; मरामगायत्यादा आवधातुक्रनिमितत 

आकारस्य आन्तरतम्यादकारे गुणे तो हयारकरारयाः पर्प 
तस्य पूर्वान्तवद्रविन धातुतवात्तदकारस्य "सुपि च' इति दीं तस्य 

स्थानिवद्रविन धातुचान् (आति धनाः इयि जआद्कापः स्यातं | 

सति तु कित्करणे पवमेवाछ्लोपस्य नातेत्यन एकदिशामावान पृनान्त 

वसेन घातुचाममवात् “अतो घाताः! इत्यस्यप्रात्तिरित्यत. 

पामगयेति सिध्यतीति ठकः किकरणस्य न वयधयमिति न तस्य 

त्तपिफ़तवप्मवः | 1" “+ 

यदुक्तम् -- परामगायेत्यादि न ज्ञापकत्वकषेमव टृ्गन्तध 
तद्रापाततः; सामगायेत्यत्र संनिपातपरिभापयव आपस्य सुप 

हरत्वात् । तथा हि-प्रामगरव्दात् द्प्रव्यय तस्य अक्रारान्तत्वः 

ततः परस्य "र्यः इति यादेश छन सुपि च' इतिदः 

कर्तव्य ' कष्टाय इति निर्दशेन सनिपातपरिभापाया अप्रवृत्त 
„ अतो धतोः" इत्यादि कतमय सनिपातपरिमापप्रवृततदुबारतवेन 

तयते स्रामगायेत्यत्र आष्छोपवारणममवन रूपमिद्धनिप्य्तयुदतेय 
कित्करणवेयथ्यंस्य सुपपादत्वात् | अत एव *ए आड" इति सूत्र 

सामगायेत्यत्राह्ठापव्यावृ्या टकः कित्करणस्य नारिताथ्यमाश्ङ्ूः 

अकारपनिपातमाध्रित्य प्रवृत्तो यदेशः सनिपातपरिभापया टप; 

परवतेयति; (सुपिच' इतिं दीष तु (कष्टाय' इति निदा 

परवतेयत्युतरेति कैयटेन समाहितम् । 
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यदुक्तम् -परामगातरेत्यारम्य समादितमित्यन्तन, तचिन्त्यम्; 

मामगात्यत्र धयः" इति यद्रशोपजीव्यपृतस्य दरलाकारस्य 
सुपि चः इति दीर्णोव निवतिततेन दीवौत्तरं तदुपमीष्यानुव्रत्तेर- 

भावेन : आता घाताः! दृत्याषछठापे कृतेऽपि तन चादश्चोपजीव्यभत- 

तस्वाकरारस्य बिदतासमवरात् उपजीव्यविराधस्य अयुक्तत्वमिति 
न्यायमृदकेतत्पारमायाया एनाददाविषय अप्रवरत्तः | तरेमातं * आतो 

(शि [शि 

टापि ज' हत्यादव्लम प्रवृत्ता कि्वमावशयकमिति न तस्य 
वगरथ्यात्रपा | 4दप-- "९ ज' इति सूच इतदि) तदपि न 

गुक्तद्ः वददाननित्रतल4 मूत्मिति सिद्धा स्यापयिप्यमाणलन 
पूपा उपन्यस्तस्य जपिकरस्य तात्प वणयितु प्रवृत्तः 

वे.यटस्तदनुमार।व कथ॑नित।निपातपरिमापां सरचारयन टकः करिच्वस्य 

तापकरत्य प्रतिपादित वानिति तह्िरोवरस्याग्रसमानकरत्वाते | अत एव 

गुमयादाब्दस्य नवकः उयदश्े 'मुपिन' इति दीप्र 
` आता भ्राताः" स्खाछाप ` जुमस्य' दूयव रूपमिति माववादिभिः 

वीतं समच्छत | तस्मात टकः किं नस्तः कमति मूत्र 
मावश््यकमत्र | 

अथ यद्क्तम्--प्रामगायत्याद्यावश्यकरमित्यन्नन, तदयुक्तम्; 

पामगायत्यत्र प्रनिपातपारिमावाप्रवृत्तः मपादत्वात् | तथा हदि-- 

"दयः इत्यत्र "अता भित्र एम" इत्यतः ‹ अतः ' दृत्यनुवतेत । 

तच्च ॒“ तपरस्तत्काटस्य ' इति राच्रेण मातिक्रत्वरूपधमतिरिष्टा- 
वैत्वनात्यवच्छिन्तस्य उपस्थापकमिति मातिकरत्वरूपधमवरिरिष्ट 
स्यावणंस्येव यादशो प्रतयुपजीव्यत्वेन दीर्ण उपजीग्यमूतमात्रिकत्वा 
दास्य निवृत्तावपि ~ > 
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सेपिन तस्यापि निवृत्ते प्मिपाकिरोषो दुष्परिहरः । अत एव ̀  

ठकः कित्करणस्यानन्यार्थलेन' ज्ञापकत्वप्रतिपादनपरम् ! ए भड | 

इतिमूत्रस्थं प्रतसुत्रस्थं च माप्यं गच्छते । यदुक्तमू--नपुसकस्य 

रुभयारान्दस्य चतुध्यंक्रदचने आदे ञुभेथ्य इत्येव रूपं माधवे 

नेकमिति, तरमदरेव;ः उक्तमाप्यदयत्रिरोधात् । तस्मात् रकः 

्रित्करणं ज्ञपकरमति सूत्रमनादरणीयमेव । 

अथ यदुक्तम्--“ ठ्यः! इत्यत्र अत इत्यनुवतते इत्यादि, 

तद्रमुक्तम्; ! तपरस्तत्कालस्य ' इति शाल्ेण तपरस्य न मत्रि 

कत्वपमानापिकररणालनात्यवच्छितने शक्तिः करप्यते गोरवात् । 

कितु अव्णलव्पाप्यापनात्यवच्छन्न एव शक्तिः, लाववात् । 

एवं च कारणीभूतव्याप्यनात्यवच्छित्तस्य दीर्मणेव निवर्तितेन टोः 

येन दीर्मस्य निवृत्तावपि उपनीम्यविरोधस्य दुरुपपादत्वात् । अत 

एव त्रत हृदातोः' इतिमूतरसयधातुग्रहणस्य मतृणामित्यापि 

प्रयोजनं भाप्येक्तं सेगच्छत । अन्यथा तुस्यन्याय्न ` टखनद्यापो 

नुट्" इत्यत्र स्वपदेन मात्रिकरल्रविरिष्टाच्तवावच्छिन्नस्येवोपस्थित्या 

मतृणामित्यादो ‹ नामि! इति मत्रारम्मप्ामथ्यत्िनिपातपरिभापा 

बाधित्वा पू द्व छते तेन मात्रिकलवंशस्य विनाशेऽपि विरे्यम् 

तस्य अच्वावच्छित्नत्वस्यादेशेऽप्यनुवृस्या तस्य स्थनि प्रा्तस्य रपर 

स्य ! ज् इत्यस्य उपजीभ्यमूतानुवत्ताच्वा शस्य निवतकतया सनि- 

पातपरिमापयेव तद्वारणसमत्रेन तद्वारणाय छतस्य धातुग्रहणस्य 

वयथ्यापततः | तेततसकखममिसंधाय शयुमेये इत्येव रूपामति माध 

वेनोक्तम् । तस्मात्पूर्वपकयाशयतरदशेनपरं माप्यकेयदादिकमादाय 

त।पकत्वसमथेनमयुक्तमेष |, 
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अथं यदुक्तम् --अत्पदस्य अवणतवव्याप्यनात्यवच्छितने श 
क्तिरिनि, तदसमञ्चप्रप्; ताटशव्याप्यलातिप्रचे मानाभावात् । तपर 

पत्रेण निदिभयमानन्यक्त्यविकरणमात्रिकत्वारिरूपकाल्पारच्छत्त 

निर्दिश्यमानव्यक्तिवृत्तिनात्यव च्छिन्ने, व्यक्तिपक्षे तत्सवर्णे बा अदा- 

दिपदरस्य शक्तिम्रहण तेन मातिकत्वम्ममानाभिकरणात्वनात्यवच्छिन्न- 
येवोपस्थित्या त्रिरिष्टस्य यद्वेशनिमित्त्वप्रतीत्या तत्र दीर्ण 

व्रिश्चेपणी मतमातिक्रत्वांशस्य नेऽपि विरेप्यमृतात्वांरस्यदिशे ऽ 
प््नुवृस्या छेषिन तस्यापि नाशे परिभाषाविरोधस्य सूपरपादत्वात् | 
यदुपि--‹ क्रदतः--' इति सूत्रभाप्यविरोधोद्रवरनम्, तदप्यप्तम- 
्प्मेव; सेनिपातपरिमापागरा हि खपरवृत्तः प्रक्र स्वनिमित्तमूतो यः 
(निपातः, तादश पानिपातविघातुकस्य सातिरिक्तस्य स्वयमनिमित्त- 

मित्य्भः | प्रद्ते च इत्वं प्रति प्रत्ययस्य कथंनिन्निमित्तत्वेऽपि 
टस्वपनिपातनिमित्तस्य नुडाममस्य अप्रत्ययत्वेनानिमित्तत्वेन परि 

भापाया अप्रवृत्तः | तस्मात् खः क ज्ञपिकमवति 

प्तमनारम्भणीयमेव | 

यतृक्तम्-अवगरत्वव्याप्यजातिप्रचे मानामाव इत्यादिः तन्न 
प्म्यक्रे; अकार् आक्रारो न, अयमाकारो न त्वकार इत्यादययनुगता- 

फरप्रतीतिरेव मानत्वात् | अत एव (अड्उण् ' इति मूत्रे "तस्य 
वेवृतोपदेशादन्यत्रापि विवृतोपदेशः सवणग्रहणाथंःः इति वार्तिकरस्थ- 
मप्यव्याख्यानावसर (ननु सवंपामकाराणां यत्सामान्यम्) तदनुकर- 
गमत्राकारः; तस्य च त्रिवृतत्वे प्रतिज्ञायमान सेषं तल्तिज्ञत- 

पिति किमुच्यते अन्यत्रापि विवृतोपदेशः" इति कयटेनाशङ्कितम् | 
त्र हि पामान्यमित्यस्य अष्टादश्षावणग्यक्तिवृत्ति यत्परामान्यम्, 
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तन्नाथः । तथा मति दीष्टुतयोरुतत्वस्य स्वतःपिद्धतरन अरो 

प्रतित्ताया वयथ्षप्रपङ्कन् | तस्पात् प्याप्यजपतिरस्त्यरेति तदाशयः | 
अत एव केस्तुभे अरणत्ववान्तरजातिरङ्ी दता । तस्मान् नाटशव्याः 
प्मजात्यर्वच्छन्च एव अदारिपदानां ्तिकल्पनस्य टनरुतया तन 

मात्रिकचपरपानाविकरणावणचरूपनाल्यनाच्चततस्यानुपस्थित्या ताद- 

रव्याप्यनात्यवच्छिन्नस्य दपिप्रोव निवर्विवत्वन दातत दीचस्यापि 

निवृत्ता उपनीव्यविरेषस्य दुरुपपादत्वात् कित्करणं न द्वापकमिति 

सूत्रमारम्भणीयमव | 

यदुक्तम्-अकारोाऽयम्, नत्वाकारः | अकारोऽयम्, अकासोऽय- 
मित्यनुगत्ताकार मती तिरेव मानमिति, तन्न; त्वदुक्तानुगताकारमर्तीतिम- 
दुक्तरीत्या दृस्वत्वस्तमानाधिकरणन्यापकजातित्रिपयत्ेनाप्युपपच्या 
ृरात्वस्थूटत्वादि गुणमदेन घटादिषु जातिमेद्रामाववत् अत्रापि गुण- 

मदेन व्याप्यनलत्यद्गीकरे मानामावेन फलामविन च तस्य अत्पदश- 

केयतावच्छदकत्वाप्तभवात् । अत एव जातिपक्ष अणुदित्पूत्रप्रत्या- 

ख्यानपर् माप्य स्गच्छत | अन्यथा व्रटपदन द्रव्यत्वनातरिव अस्य 

सपर" इत्यादौ अपदेन व्यापकजतिरनुपाश्थत्या तत्र एतत्सूत्रपरवरस्मा 

दीवारदनां प्रहणाधमणुदित्सूत्रस्यावश्यकत्रन जातिपक्षमा्रित्व 

तत्मत्याख्यानापगतिः | एवं च अतपदरस्य मात्रिकत्वादिगुणतिशशिः 

एव्यापकजात्यवच्छन्न एव शक्तिग्रहण तेन तस्यत्रोपस्थित्य। दीर्भैण 

विरोपणारानाञेऽपि विरेप्याशस्य आदेरेऽप्यनुवरृ्या टेपिन तस्यापि 

नाहे परिमापाविरोषः स्पष्ट एव | 

यदु क्तमु-- व्यापक नाल्नच्छिन्नस्यव अत्पेनोपस्थित्या द्रण 
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मावरिकत्वादनङ्ञेऽपि छिन विदेप्यमृतां शस्यापि नादात् तद्धिगैध 

स्पष्ट एवति, तदसत्; मातिकत्वेविरिष्टावणस्येव निमित्ततन तत्र दीध्रण 

निमित्ततावच्छदकौमूनमातरेकत्वांरविनाश त्तरं तच्छरन्यस्य निमित्तत 

म(नामावेन ठटपन तस्य विनादऽपि निमित्तविनाक्ञामवेन आह्ठापो 

[निमितं विव्रटयतील्युकतेनिराटम्बनतेन परिभाषाया अप्रवृसया 
छापवारणाय टकः कित्वस्यावश्यकरत्वन वेयथ्पाभावाज्त।प्क्रता 

नुपपस्या यता वातव्या गुणवारणाथ सत्रमविश्यकरमव | 

्म्--निनिततावच्छदकगुन्यस्य निमित्तत सनामात्रन 

दरपन तस्य तादपि नापर्जाव्यविर्ध इत्यारि) तद्वापततः; धनिन 

वदत्तमुपनीव्य ब्रद्धस्य यत्तदत्तस्य सापनीन्प्रभूतदवदत्तस्य धन- 

पाङ इ उपनीव्यमूतदबदत(वनरि प्रति प्रप्रानकरतऽपि उपरम 

मयविर्। वस्य स्वएटनया अत्र णकवाकारव्पकमात्रिकत्वाद्र्टदशधरमः 

नदेन नित्तेति प्ल कारणतावन्छेद्कषथममनाङ्डपि करणीमूनदग्रक्त- 

(न्रस्या टापिन तन्चादे उपर्नीव्यविरोधस्य सपषटलरात् मागगाव्रल्याद्। 

{निपातपरिमापमव प्रस्य सुपर्दिग्लन टकः त्रितदएणस्य 

रिपक्रत्वस्य सुस्थत्तात् | 

दुक्तप् --अफारव्यकष्दयात् करणीमृतव्प्रकिनारास्प 
न पनिपातपरिमापानिगयः सृपपद्रं दति) तन्न; पिद्धान उतरा 

गर्न नानाल्लन कारमीमूतव्यक्तरप्यादृदोऽनुवरष्यमातिन 

7रणतावच्छद्करुन्यस्य कारणत मानामावन च उपर्जाव्प्रत्रिः 

{रस्य दुवचत्वात् | नच रिरिष्टप्य यत्र निमित्तता, तत्र विङेप्य- 

पश इव व्िरोषणांनरेञऽपि उपनीव्यविरधः सुवचः। 
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दी्धव्यक्तावपि कारणतव्च्छेदकीमत(त्वादास्यानुवृ्या टठेपिन 
उपजीग्यतावच्छेकधमेनाेन ` उपजीन्यविरोधस्य सुपपादत्वादिति 
वाच्यम्) उपजीव्यतावच्छेदकीमतात्वस्य नित्यत्वेन . पराक्षात्त्नाशा- 

पमवेन उपनीग्यमूतव्यक्तिनारद्धारेव तन्नाशस्य वक्तव्यतया तस्याः 
पुरमेव नष्टत्वेन तन्नाद्दारापि तदसमवेन उपजीन्यव्यत्तयन्य- 

व्यक्तिनाश्ारा तत्रारास्यप्रभरोजकत्वात् । तस्मात सामगायत्याद। 
आष्छोपतरारणेन टकः क्रि चरिताथमिति तस्य ज्ञापकत्व न 

संभवतीति सुत्रपारम्भणीयप | 
[द 

यदुकतम्--अकारव्यक्तीनां नानाल्वनेत्यादि, तन्न; सानिपात- 
लस्षणात्रिधिः स्प्रृत्तेः प्रागिव स्वप्रवृस्यनन्तरमापि यः निपातः 

तद्धिवातकस्यप्यनिमित्तमिति परिभाषाया अङ्गीकरण प्रदे 

संनिपातपसिापातरिरेषस्य सुपपादत्वात् | अत एव "एद दृस्वात्-- 

इति सूत्रभाष्ये हे ज्ञनित्यादौ मटोपाय हे कतरदित्यादे। टापामावायर 
च॒ अङ्का्षपहस्पदानुवृत्तिव्यधिकरणानलयादयाश्रयर्णं प्रगच्छते | 
अन्यथा ' अतोऽम् ' इति पत्रे म इति च्छदनव हे ज्तनित्याद्] छेष 

विद्यया हे कतरदित्याद दृस्तात्परत्वामावादेव ठेपाप्रप्त्या तदुभय- 
परिद्धये उक्तङ्ेशाश्रयणं व्यथमेव्र स्यात् | मम तुम् इतिच्छदेह 
ज्नित्याद्रा उक्तरीत्या सनिपातपरिभाषार्ररोषाह्लोपानापस्या अप् इति 
च्छेदे उक्छ्शाश्रायणं परफलम् । एर स्वप्रवृत्तः प्रागिव सप्रतृ्य- 

नन्तरमपि परिमापप्रवृत्तेः फलं तु, मत।वित्यादौ "अच्च 
त्रः" इत्यत्रे ओते च कृते ततोऽदन्तत्मात् प्रा्तटापः स्वनिमित्त- 
भूत्रतिप्र्ययानन्तयविघातुक्रस्य अपरवृत्तिरिति "हन्मेनन्तः'इति सूत्र 

किः 

आकरे स्पष्टम् । तमात् किम् ज्ञापकेमवेति सूत्र नारम्भणीयप् | 
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यदुक्तम् -स्परवृततः प्रामितेत्यादुक्तरीत्या सामगयित्यादरौ 
टाप्स्य वारणात् टकः किं व्यथं "सत् ज्ञापकमिति, तन्मन्दम्; 

परियाः सामगा; यापरा ताः मिग्रसामगाः पश्यत्यादो टपा सरैका- 

देशस्य पून्तवरखेन धातु प्ाप्ता्ठोपवारणाय रकरः कि्लस्य 

चारितार््येन तेन आक्रारस्य गुणामावकस्पनाममवात् | तस्मात्पुत्र 

मारम्भणीयमेव | 

यदुक्तम् -- प्रियपामगाः पभ्येत्यादावाकारस्य रोपवार्- 

गर्भ कः कित्करणमिति, तत्त; प्रियप्तामगाः पश्यत्यादां प्रत्तस्य 

आङ्छोपस्य लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषया वारणप्तमवात् । न॒ च 

वर्णग्रहणे तस्या अप्रवृत्तः अदिचः-- इति सूत्रस्थापदशग्रहः 

गेन ज्ञापितत्वात् कथं तयात्र निर्वाह इति वाच्यम्, ओत्ूत्र 

^ ठगन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः | अनदः अदः समभवत् अद्रौ 

भवत्" इति वाकस्य फटपुकता) (न वक्तव्यः दक्षणप्रतिपदोक्तपोः 

प्तिपदक्तस्यत्येत्वं न मवप्यति ' इति माप्यप्रामाण्यन वरंग्रहणिऽ- 

पि परिभापप्रतरस्या आपस्य सुपरिद्रतात् । तसमात् टकः 

कित्करणं ज्ञापरकमव | 

यदुक्तम्--प्रियसामगाः पश्यत्यादरव्राहछ्पस्य छक्षणप्रति- 

पदर क्तन्यायेनैव वारणं सुशकमिति, तत्न; वण्रग्रहणि एतत्परि- 

मापायाः प्रवृत्तौ क्रापयतीत्यादो पुगागमानापत्तः । किच (आतत 

घाताः, इति सूत्रे रक्षणपरतिपदोक्तपरिभाषायाः वृत्ती पद्यः 

्षीरथः पश्येत्यसिद्छत्सूत्रमाप्यप्रयोगो न सेगच्छेत, उक्तरीत्या 

तत्रापि आद्ोपप्वृत्तिमपङ्कात् । किच यस्य रूपस्य ठक्षणप्रवृत्ति 

4 
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व्रिना मैव संभवः, ताटशलक्षाणिकस्येव तत्परिभाषाविषयरचम् | अत 

एव॒ अतिखट्वायेत्यत्र आकरारस्य क्षणिकत्वेन न॒ याति 

सिद्धान्तः सेगच्छते | अन्यथा सूत्रस्य निशये इत्यादौ चारितारथ्येन 

खटवाये इत्यत्राप्याकारस्य सक्षणिकत्वेन याडनापत्या माप्यात्तगतिः। 

तस्मात् प्रियप्तामगाः पश्येत्यादौ प्रा्तस्याच्नापस्य वारणेन टकः 

किस साथंकमिति सूत्रमारम्भणीयेमेव | 

यदुक्तम्--जियपामगाः पश्यत्यादा दोषस्य दुरुग्त्वेन 
करिखस्य तदथतया ज्ञापकरत्वासमवात् सूत्रमावश्यक्रमिति, तन्न; 

‹ आतोऽनापः ' इति समूत्रकरणेनात्र लोपवारणात् | आवन्तप्रृतिक्रा- 

चारक्रिपोऽनमिधानात् नास्मिन् न्यापे किमपि दूषणम् | तस्मात् 
टकः क्रिरवं ज्ञापकमेतरेति सृत्रमनारम्भणीयमव ॥ 

४६८ 
| श्रीः) 

सुडनपुंसकस्य ॥ 

अत्र सुडिति आच्छटकरिण प्र्याहारः, प्रतल्यासह्तन्यायान् 

जय्एटकारस्यानन्याथवाच । सुडागमस्य तु नात्र ग्रहणम्, "प्र 
याप्र्यययोः प्रलयस्येव ग्रहणम्! इति परिभाषया प्र्ययस्येव 

ग्रहणात् । 

अत्र सूत्रे अनपुसक्ग्रदणं मास्तु । स्वमोस्तावात् सवनाम- 

स्थानमन्ञायां दोषाभावः | न च ज्ञानमित्यादा (नपु्तकस्य अ्रटचः ' 
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इति नुमापत्तिरव दोष इति वाच्यम्, संनिपातपरिभाषया अङ्गस्य 
नुमभाव इति वक्तु शक्यत्वात् | 

न च प्रियक्रोषटुनी इत्र सर्वनामस्थानत्वात् तृजद्रावः स्या- 
दिति अनिष्ट प्रसज्येतेति वाच्यम्, “वृद्धयोप्वतृज्वद्भावगुणेम्यो नुम् 
पूवविप्रतिपेधेन ' इति वाकिक्रन तृज्यद्रावं बाधिता प्रथमं नुग्प्वृच्या 
अदोषात् । अत एव प्रियतिमृणी हृत्यादौ " ऋतो डि--" इति 
गुणोऽपि न | 

न च वारिणी इत्यादौ ‹ सवनामस्थनि च--' इति नान्ता- 
ङस्य विहितो दीधः स्यदिवेति वाच्यम्, ' सर्वनामस्थनि चाश्यपबर- 
द्ध ' इति न्यामेन सलयामपि सन्ञायां दोषाभावात् | 

न चैवमपि कतृणी इत्यादो ' अपृतृन्--' इति दीर्घः स्या- 
दिति वाच्यम्, ' अपतृन्--' इति सूत्रेऽपि ‹ सवनामस्थानि च 

रति सूत्रात् अभ्यपबुदावेत्यस्यानुवृस्या अदोषात् । 

न चैवमपि ज्ञाने इत्यादो । नपुप्कस्य ्नरचः इति नुमापत्तिः; 

गोची इत्यादौ च (अश्चेश्छन्दस्यपवेनामस्थानम् : इत्यादीनामप्र- 
वृस्यापत्तिश्चति वाच्यम्, एवमपि ' सुडनपुसकस्य इत्यत्र , सुदश्ी 

इति न्यासे उक्तप्कट्दाषाणां वारणप्रमवात् | 

न च द्मे ह्यत्र ' जपतः शी ' इति श्यादेशस्य "उडिदम्-- 
इति स्वरानापत्तिः, तस्याप्तवनामस्थानतवेऽपि ' एकदश उदातति 
नादात्तः' दत्युदरात्तत्विदेः । 

न च इमे इत्यत्र ‹ यस्येति च `इति टोपापत्तिरिति वाच्यम्, 



॥.8.। 
५ 

¦ ओडः श्याम् -- इतिं वा्तकरे ‹ ओडः ' इत्यस्याकरणेन अदो- 

पादिति दिक् ॥ 

॥ धो:॥ 

क, 

अतोऽम् ।॥ 

अत्र 'मतः' इत्येव सूत्रमस्तु ; अदन्तादङ्गात्परयोः स्वमोः पर 

अदेश इत्यथः | 

न च विधेयस्य पूवं प्रयोगो न दृष्ट इति वाच्यम्, ‹ अपृक्त 

एकाल्-- इत्यादौ तथा ट्एत्वात् | यद्या) यथाश्रुतमेव । अते 

मू" इति सूत्रमस्तु; मू इति च्छेदः क्रियताम्) नतु अम् इति। 

नच यथाश्चुतेम् इति च्छेदे अम् इतिच्छेदे वान वव 

गोरवविचारावप्तर् इति वाच्यम्, म् इति च्छेदे (एइ्दलात-- 

इति सूत्रे हस्य्रदणानुवृत्तिनं कतव्या; सबुद्धिग्रहणस्य च वेयपि 
करण्येन अन्वयो न स्ीकर्तव्य इति खाववस्तखात् | 

नच ज्ञानमित्यादौ सोमदशिः ।सुपिच) इति दीष 

स्यादिति वाच्यम्, संनिपातपरिभाषया दीषीप्रवृततेः सुवचत्वात् । 

नच (कष्टाय क्रमणे" दृति निर्दशात ।सुपि च ईह 
दोर्वविषये संनिपातपरिभाषा न प्रवतत इति ज्ञापितत्वात् प्रते दष 
स्यदिवेति वाच्यम्, ज्ञापकस्य विरोषपिकषत्वेन चतुध्य॑कवचने तथ 
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तपनेऽपि अन्यत्र परिभाषाप्रवरृत्तेः सुस्थत्वात् । अत एव ।सुपि 

चेति दीर्घो यद्यपि परः, तथापीह न प्रवते, सनिपातपरिभापाविः 
रोधात् ' इति. मूखग्रन्थोऽपि सगच्छते | 

न च सिद्धान्ते दीर्घान्ति स्त्र नपुसके हस्वस्यावश्यंभविन 
' अतः' इति तपरकरणस्य व्यावत्यौ संमतेन अदविशं प्रति हस्वान्ता- 

स्य उपनीव्यत्वाभविन कथं सनिपातपरिभापप्रवृत्तिरिति वाच्यम्, 
दाक्षिरित्यादौ ' अङ्गपत्ता तद्यनिमित्तं स्यादिति माप्यप्रामाण्येन प्रहर 
निविमक्तचेरानन्न्मुपनीव्य प्रवृत्तस्यदेशस्य दीर्रानिभित्तत्वमिति 
मरिमापप्रवृत्तः मूपपादत्वात् | 

न च ्वितीयैक्वनने ' आदरः परस्य) इति अकारस्य मकरा 

((पत्तिरिति दाप इति वाच्यम्, सत्यपि तथा आद्रे संगोगान्त्- 

टपिनष्टसिद्धः | 

नच भयणः प्रतिषेधः इति वातिकम्रत्याख्यानाय सरस्य 
{गमपहरप्य संयोगान्तस्य प्ट टापविधानादत्र पो न प्रापतीति 
च्यम्, *अमो मज्" इति सत्रे भाप्ये हिखपरत्याख्यानावपर 

अमो म् इत्युक्तवा मकारान्तप्रश्टेषेण प्रवदशत्वमुक्तम् | 
टेन च पंयोगान्तरेपिनेष्ट िदमित्युक्तम् । तथा च ताटङभा- 

यप्रामाण्येन- संयोगान्तस्य रोपो भवति, संयोगान्तस्य श्रो टो 
वति--इति वाक्यद्वयाङ्खीकरिण दितीयवाक्येन प्रथमवाक्यस्य 

7[चित्कत्वतोधंनन पतरवाक्यस्य कचिदक्चल्यपि प्रवृस्यज्गीकारेण 
दते च प्रथमवाक्यप्रवृरया अदोषादिति दिक् ॥ 

=+ छ 
॥ 
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॥ श्रीः ॥ 

षट् चतुभ्यश्च ॥ 

पश्क्त्रेम्यश्रतुरशच परस्यामो नुडागमः स्यादिति सूत्रार्थः | 

त्र मूत्रे चतुग्रहणं न कार्यप् | 

न च चतुर्णामिति रूपासिदिरिति राड़क्यम्, 'पण्रान्ता षट् 
इति न्यासेन परान्ता नान्ता रेफान्ताश्च सेष्याः पटूमेत्ञका इत्यथकेन 

चतुशेब्दस्य पटत्वाङ्खीकारेण तत्र च पटत्वादव नुडागमपतिद्धः | 

न च चत्वार् इत्यादौ जश्रासोटुगापात्तिरेति वाच्यम्, (अष- 

भ्यो लुकः इति न्यसिन निवीदात् रेान्तमिन्नेम्यः परटसंज्ञकेम्यः 

परयोर्जश्टासोटगिति तदथात् । 

न चवमामि नुड्थमुपात्तस्य चतुश्टाव्दस्य प्रत्याख्यानाय पवा 

सपि विभक्तिषु पटसेज्ञामभ्युपगम्य अतिप्रसङ्ग प्राति तत्परिहाराथम् 
। अर्षट्भ्यो लुक्र ' इति न्याप्रकरणमनुचितम् प्रक्षानाद्धि पङ 

स्य दूरादस्पर्शनं वरम् ' इति न्यायादिति वाच्यम्, सवत्र षट | 

भयुपगमेन बहुषु स्थेपु जायमानपदलाववानुरोयेन एकत्रातिम्याति 
तत्परिहारकल्पने बाधकाभावात् कल्प्यमानन्याप्तस्यापि लघुत्वाच 

तथा हि~ ‹ पटचतुर््यो हलादिः ' इति सूत्रे एभ्यः परा हलादित्रिभक्ति 

रन्तोदात्ता इत्यर्थके चतुशब्दो न पाव्यः, पटूत्वादेव तस्या 

सग्रहात् | 

ननु चतरुरन््त्यये चतुश्शाब्दस्य सिष्यमानत्वेन चतुम्यं इत्या 
द परत्वात् निचप्रयुक्ताययुदाततत्वापत्तिः; न च, विशेषविहितत्वाः 
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विभक्तञुदात्तवं स्यादिति वाच्यम्, पञ्चभ्य इत्यादौ तस्य चारितार्थ्यात् 
मिद्टान्ते तु प्रतिपदोक्तखान्न दोप इति चेन्, न; सुबुप्तततः प्रागेव 
नक रस्येत्सततानन्तरं निचप्रयुक्ादयुदात्ततरे सिदे ततः प्रातिपदिकप- 
सायां सुबुत्पत्तौ विभक्तचुदात्तत्वस्यनिन विधीयमानतया तुल्यकालप्वृ- 
स्यमावेन तिप्रतिपेधसत्ापवृस्या ` सतिरिष्टस्वरनलीयसतवम् ' इति 
न्यायाच्च व्िभक्तचुदरात्तत्वस्येव निरपवादत्वेन स्थितत्वात् । क्रिच 
स्वस्लादिगणे चतस्रोऽपि न पाल्यः, ‹न पटस्वस्वादिम्यः' इति 
पट्वदिव निपधसिद्धः चतृकचब्दस्यापि स्थानिवद्रविन चतुशब्द्ः 
त्वात् वहिरङ्गपरिभापया अभिद्धतेन वा तस्मपि पत्वा | 

न चवं चतस इत्यादा जश्शपरोदुमा ततिः) स्यानितद्रतरिन 
पटृत्वात् रेफान्तत्वस्यापि अच्विधिलेन आनयनाप्रमवादिति वाच्यम, 
' अनि र् ऋतः' इत्यस्य बाध्यसामान्यचिन्तापक्षाश्रयान स्वविषय 
मातसवंनाधकत्वात् लुफे!ऽपि बाधकत्तरोनित्येनादोपात् । अत एव 
आमि नुटः अचि रदिरेन बाधमाशङ्क्य !न तिसृनतपु' इति 
पकर न्नेति समाहितं भाप्ये | संनिपातपरिभाषया वा न लुक् | 

क्रि च "पटूकतिकतिपयचतुरां शुक्र इति सूत्रे चतुर््रदणं 
कतिग्रहणं च न कायम् , तत्रत्यषटृपंदेनं अनयोरपि ग्रहणसंमवान् । 

न च तत्र षट्पदेन पटूपं्तकानां ग्रहणे पञन्शाव्दादपि 

ठटि शुगापत्तिरिति वाच्यम्, ‹नान्तादसंल्यदिमट् ' इति मडागमेन 
धको बाध चित्यात् | 

न च प्ररृतेस्युक:ः कथं प्रत्ययसतबन्धिमटा बाधम्ंमव इति 
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वाच्यम् , चेन नाप्रा्िन्ययेन तक्रकौण्डन्यन्ययेन वा सत्यपि संभ 

बापकत्वस्तमवेनादोषात्। 

न चैवमपि एकादशेत्यादावपि थुगापत्तिरिति वाच्यम्) “ना 

नतान्मदर' “ अप्य :' इति योगविमागिन निर्वाहात् नान्तात् संख्या 

दरमट्थुको न स्त इति तदर्थात् | 

न च "अनन्तरस्य--' इति स्यायान्मट एव न्षिधः स्या 

दिति वाच्यम् , योगवरिमागसामर्थ्ैन (अनन्तरस्य! इति न्यायं 

धित्वा तस्यापि निषेधप्रतृतरिति दिक ॥ 

< 
॥ श्री: ॥ 

हलडयार्भ्यो दीघात्खतिस्यपएक्तं दर् ॥ 

अत्र ' इन्ापः सोः ' इत्यवास्तु । डचाबन्तात्परस्य सार्टाप 

इति सूताः | हटन्तात्परेपां सुतिप्रनां सेमोगान्तरेविनैव निर्वादः । 

न च रजित्यादौ संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् नङपाना- 

पत्तिसिति वाच्यम्, “न इम्तबुद्धचोः' इति पबुद्धि्रहणेन 

नलो परविषये सयेोगान्तटोपस्य सिडत्वज्ञापनात् | 

न च मोमानित्यादरौ नहोपापत्तिः; ज्ञापकस्य सनती- 

यपिकषत्वेन यत्र नकारविमक्तयेरानन्तयम्, तत्रेव सिडधत्वत्तापनात् 

न च हे ब्रहमन्नित्यादौ लुकि तत्र॒ नरोपनिपेधाथं पंब्ि- 
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ग्रहणस्यावश्यकतया न ॒ज्ञापकत्वसंमव इति वाच्यम्, ' न इम 
द्ध योः › दृत्यस्य परप्तम्यन्तत्वेन लुका टुत प्रत्ययलक्षणाभाविन 

वुद्धो वा नपुसकानाम्-- इत्यस्यावश्यकतया च संबुद्धिरहणस्य 
नपुसकविषयत्वाभविन उक्तज्ञापकत्वस्य सुस्थत्वात् । 

नच वा नपुपरकानाम्--' इत्येव प्ये पठिन तत्र सेवुदधिग्रह- 

णानुवतनाय तत्; इतरथा नपुसके सरवे विकस्पापत्तिः ; तस्मान्न 
सेवुद्धिगरहणस्य ज्ञापकतेति वाच्यम्, तथा सरति वार्तिक एव तबुद्धि- 
ग्रहणे कत्ये मूत्रे पबुद्धिम्रहणस्य ¦ इह किचित्रपो ' इति न्यायेन 
ज्ञपक्रत्वसभवात् | 

न च अभिनोञत्र इत्यत्र ' दश्च ' इति रत्वे तस्य ८ अतो 

रोः-- ̀  इति उत्व सयोगान्तटोापस्यापनिदत्वात् अकरारपरत्वाभावादु 
त्वानापत्तिरिति वाच्यम्, ' सयोगन्तलपो रोरूतवे इति वार्तिकेन 
तस्यासिद्धत्वनिपेषेनारोषात् | 

नचेदं वार्तिकमपूवेमाश्रयणीयमिति गोरवमिति वाच्यम्, 

¢ हरिवो मे दिने त्वा" इत्यत्र हरिश्ब्दान्मतुपि संबुद्धौ मतुपो मध्य 
‹ छन्दसीरः ` इति वत्वे नुमि सयोगान्तछपि ' मतुवसोः- इति 

रुत्वे ' हशि च ' इति उत्वे कतव्य तरोपस्यापिद््वाभावाय तस्याव 

भ्यकत्वात् | 

न चैवमपि अमिनोऽतर इत्यत्र ' एड पदान्तादति ` इति पूवरूप 
कतेव्ये सयोगान्तरोपस्यासिदधत्वात् उक्तरूपापिद्धिरिति ब्राच्यम्, 
। तेयेोगान्तलोपो रोरूत्वे ” इति वातिके उवे इति व्िषयपप्तम्या- 
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श्रयणेन "नमु ने' इतिवदुवे कतेव्ये कृते च आपिडधत्वनिपेधेन 
दोषात् । 

न चैवमपि निभरतँनागर्तश्च ठडि तिपि अबिभभवा 
अनागभंवानित्यत्र ‹ रात्सस्य! इति नियमात् स्यागान्तरेषो 
परापतति तत्र विभक्तिश्रवणप्रपङ्क इति वाच्यम्, ' रात्सस्य 

इत्यत्र तकारस्यापि प्रश्टपेण प्तयोगान्तलोपस्य सूपपादवात् | 

^ (+ ककर भस, ^. इः / 

नच कीतेयतेः किपि गिकिरोपयोः सा कीत् इत्यत्रा 

लोपः स्यादिति वाच्यम्, ' यथालक्षणमप्रयुक्ते' इति माप्येण त 
लोपस्ये्टत्वबोधनात् तकारान्तरप्रश्टेपेण अर्थवत्तकारस्येव ठोपि 
धानेनादोषाच। 

न च उखाखत् इत्यत्र दतस्य अस्निद्धतया संयोगादि 

अप्तकारान्तत्वात् अमति दत्वे सो रुत्वविप्षगयो : ' उखास :" इत्य 
निष्ट रूपं स्थादिति वाच्यम् , 'वस्ादिपु दत्वं सिद्ध वाच्यम् ' ३ 

दत्वस्य प्रवृत्तेः| 

न ॒चापदान्तत्वादत्वं न स्यादिति वाच्यम्, स्वादिषु अप्तः 
नामस्थनि यचीति च्छेदन सरावपि पदं मवतीति पक्षाश्रयणेन दत्वप्रः 

तनिवाधत्वात्। | 

न चसो पदत्वाश्रयणे रनेत्यादो संयोगान्तोपस्यामि 
तया प्रथमं नयोष सो रुत्वविप्र्गो स्यातामिति वाच्यम्, ! इतं 
ऽत्सवेनामस्थाने ' इत्यत्वे कृते उक्तशोत्या नरपे च पन्था इत्य 

सिद्धौ (पयिमथि-- ' इत्यात्वविधानिन प्रथमं सुरोपस्य ज्ञापनात्। 
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न च हे पन्था इत्यत्र ‹ सवनामस्थाने च --' इति दीर्वाप्र 
[स्या तत्राकारविधानं चरिताथंमिति वाच्यम्, एवं तर्हि “न डिमेवु- 
चोः इलयस्यवोक्ताथ ज्ञापकत्वमंभवनादोषात्। तथा हि -डिप्रवु- 
द्चोरिति षष्ठयन्तम्; डम्यन्तस्य परब्ुद्धयन्तस्य च नलोपो नेति व्या 

राये; न हि नडोपात्पूवं सयोगान्तछोपं विना संबुद्धचन्तप्रातिः 
दविकान्तनकारो क्ष्यते । अतौ ज्ञायत--नलेपत्पूमेव संयोगान्त- 

रप इति। 

न चतवं विहयानित्यत्र ' सरान्तमहतः-- इति शर्घा्चित्यत्व- 
परत्वाच दत्रे तस्येव संयेगान्तटपि विद्वत्निति स्यात् । दीर्विधिस्तु 
्रह्प्ावित्यत्र चरिताथः। किच पिप्ीरित्यत्र संयोगादियेपि स्त 
वेमगे च परवरुपधायाः-' इति दीर्घो न स्यात्| एवं शकधाते- 
इलुगन्तान् लङि तिपि सिपि वा अशाङ्ञङ् इत्यत्र संमोगारिरापषः 

यादिति वाच्यम्, न वयं म्ना पद्रत्वमाश्रत्य मिद्धकाण्डे दत्वं 

१।्रत्य उखास्रत् इत्यादिरूपसाधने प्रवतामहे, यन भवदुक्तदूषणं 
रुढर स्यात्। अपि त॒ संयोगादिरोपात्याक्र तिभक्तिप्यागानन- 

रपा मतवरेतीति ज्ञाप्रयामः| तथा हि-- निप्यनस्तेः' इति सूत्रेण 

मस्य तिपि पर् दत्वं विषीयत। यदि अयक्रात् इत्यत्र संयागान्त- 
तरेपालपूवं संयोगादिलोप : स्यात्, तई व्यथेमन स्यादत्वव्रिधानमिति 
दुक्ताथं त्तापकं भवति| 

न च भूयाद्वित्यत्र दोपः, धात्ववयवसंयोगादेदोपात्पृते व्रि 
क्त : संयोगान्तलोप इति ज्ञपनेनादापत्। 

न चवमपि रानेधते चक्रचत्र राना च्छतरमित्यारो वृद्धियण- 
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तुगादिकं न स्यात् प्रयोगान्तलोपस्यापिद्धत्वादिति वाच्यम् , ¦ पयो- 
गान्तहछोपो रो स्ले' इति वारकरे "रो रत्वे ' इत्यपनीय ‹ संयोयान्त- 
लषः सपर इति करिप्यते| तथा च संयोगान्तलोप: सेषौ सिद 
इलय्थेनदे षात् | यदा "न डिषबुद्धयोः' इति सत्रेण विभक्तिसंयोगान्त- 

लोपस्य नछोपत्रिषये अपिद्धत्वाभावेो ज्ञाप्यते। नमुनेः इतिवत् 
नठेपि कवये ठते च प्रयोगान्तलेपो नासिद्ध इति तद्र्थ॑ः| एवं 

च 'डयापः सोः! इति न्याप्रन किचिद्रनिष्म्| न च अन्रिभा 

राज्यमित्यादौ संयोगान्तटोपस्यामिद्धत्वात् दीर्घो न स्यादिति 
वाच्यम् , छीद : अनर्घं इलयादिभाप्योदाहरणे द्रोप --" इति 
रथिं कर्तव्ये त्वरत्वयोरपिद्धतवात् दी्वप्रातो तथोदाहरपरमाप्य- 
प्रामाण्येन 'पूतरतरापिदय् ' इति सूत्रस्यपुवपेन दरो पसूत्रस्याग्रहणे 
नद्रोपात्। अत एव चतू रान इत्यत्र सुचः प्ंयेगान्तल्रापस्या 

मिद्धलामत्रेन दीः त्रिध्यतीति दिक्र्॥ 

1. ठ + 

| श्रीः॥ 

सस्य दे॥ 

८ नित्यवीप्प्रयो :' इत्यादयुत्तरसूत्रेषु विधेयानिदहात् अस्य 

विधते तेषां नियामकतापस्या अधिकारे विधायकतापस्या तत्र च 

वरिधितियपमाविधरेव ज्यामस्त्वाच्च अयमधिक्रार् :| तथा च । नित्यः 

#प्पयेो : इत्युत्तरसूत्रे उपस्थित्या आमीक्षणये वीप्तायां च गम्यमाः 

नायां सवस्य दर भवत इति परेकवाक्रयतया अन्तरयः | 
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अघ्रमत्रे किं स्थाने हिवचनम्, उत द्विःप्रयोग द्विवचनः 
मिति विश्चयः। तत्र तावद्धिचायते--इदं स्थनि द्धिवचनमेव। तथ। 

हि -- द्व इत्यनन्तरं शब्दानुशासनप्रस्तावात् राब्दस्वषपे इति पद 

मध्यद्वियते। तेन च सरवेस्येति स्थानपष्ठीति लभ्यते | अत एव सव. 
स्येति पदमपि साथंकम्। अन्यथा धातुवाकययेर्दिलवारणाय आव- 
यकेन पदस्यत्यपकपेनेव स्िदेस्तत् व्यथं स्यात्| किं चदि: 
मयोगर्ूपत्व पचसि परचसीत्यद्रौ समुद्रायस्य पदत्वाभव्रिन अम् 
चपि पचति देवदत्तत्याद् एकान्तरता न स्यान्। स्थानिद्धिवचनल्य 

 समुद्रायस्यदिशतेन स्थानिवद्ूविन च तत्र पदत्वस्य सुचमतम। 

ता परिथ्यतीति इदं हिवचनं स्थनिद्िवचनयेत ॥ 

यदुकम्-- द्व दृत्यनन्तरं शब्दस्वू्प इति पदध्यराहारण 

-शनिद्धिवेचनत्वं तेत्स्यतीति, तत्न; उच्वारणे इति पदाध्याहगि 

ह परतरेगदूपत्तरस्यापि पमतवरात् । पष्ठद्धित्वस्य दिःप्रमोगद्छपत्व 
'वमवरोपपत्तवणनीयत्वात् | यद्पि--र्वपदे पयाः स्थानार्थकत्र- 

धनद्धारा स्थनिहिवचनपक्च एव॒ चरिताथम् | अन्यथा पदृस्यत्य 

कपणनंव इएसिद्धस्तत् व्यथं स्यादिति, तदपि न ; सवरान्दस्याव- 
व्रकात्स््यवृतितया सवावियवोपेतस्य द्वित्, न तु कश्िद्रप्यवगतर 

ञ्य इत्यथंबोधक्रलन चारिताथ्यात् | अन्यथा यत्किचिद्वयतवस्य 
दस्वरऽपि अवयवान्तरस्य तदसिद्धिप्रसङ्कात् | यदपि-दिः प्रयोगर्ूपत्वे 

गाम् पचि पचसि देवदत्तत्यादयो एकान्तरता न स्याद्रिति, तदपि 
; प्रथमपिपः प्रति भागमध्ये प्रवेरोन तद्रहणिन म्रहणान् हितीय- 

चः प्रत्ययमध्यपातिन तद्रहणिन म्रहणाद्या प्मुद्रायस्य प्द्लमिद्धः | 

7 च अद्वेशरूपल जिघ्र वरि्मित्याद्[. सकरस्य पत्ववारणाय 
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॥} त 

# 
। 

। अदिश्प्रत्यययोः ` इति मूत्रे अदिशद्यः प्रकार इति ब्व्य 

श्रयणीयप् | तच प्रत्ययशब्दस्य प्रत्ययावयवपरत्वत्द्धयभम् 

' एकापि पष्ठो- ` इति न्यायाश्रको प्रत्ययरन्दमात्रस्य ठक्षणग्रा 

तदरवयवपरत्वे वा उपपद्यत इतिं छशः | द्विःपरमोगद्पते तु त 
पत्वप्रा्तचा ताटशः छशो नाङ्गीकरणीय रति दिः्रषागष्पतल- 

मवेाचितप् ॥ 

यदुक्तम्-उचारणपदाध्य्राहारिण हिःप्रयोगलं पेत्प्पतीनि, 

सत्यमिदम् ; तथापि विनिगमनाविरहात् शब्दस्वरूय दृत्यध्याहारण 

स्थनिदिर्वैचनत्वमेवास्ताप् । यदपि-- सतवराक्यवेपितस्य द्विलमर. 
न तु काश्चिदप्यवयतो वननीय सृत्यतद्रधकतया िवस्यत्यष्न 

पथ्यमिति, तदपि न; विनिगमनाविरहेण एकाचद्िवचनन्थायन 

प्रमुदायस्य हिते सवरस्याप्यतरयतवस्यं द्वित्वसमतन तत्पदुवयथ्य्य 

तद वस्थत्वात् । अनस्तत्पद्ं तदुत्तरपटयाः स्थानाथकत्ववाधनह। 

द्यनिद्धिवचनव्ष एव साथफमिति तन् तस्य ज्ञापमव । गदषि-- 

ग्रभमपिषः प्रद्तिमध्ये प्रषेरोन तद्रदणन ग्रहणात् दहितीयपनः 

प्रल्ययमध्ये प्रवेलेन तद्रहणिन ग्रहणाय सप्ुदरायस्य पदत्वं पिध्यः 
तीति, तदपि नः; एककस्य एकग्रृतिलादविपर्यात्तचपिकरणलेन 

तत्प्रमुदाग्रमध्यरपतितस्य तद्रहणेन प्रहणायागात् । तदन्तमन्नासू 

भाप्य अस्य न्यायस्य 'नदमदपारकाः' इति ज्ञापक्रमूखकत्वाक्तय 

रास्ीयमध्यपातविपयलाच | तथा च अप् पर्चति पराप देवदत 

गादा तरमदायस्य पदष्ाभवरिन एकान्परला म स्यादिति द्विस्रयं 

पृश्च| दृष्ठ एव | यदुि-- ज तपम द्व प्रयक्रद्भ्पतव पलत 

परपतिरिति अटिश्यः पसदवययश्च यरः सकरा दनि वटस्तण्यत् 
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माख्यानमनावश्यकमिति न छरा इति, तदपि न; तिमृणामित्यत्र 
त्ववारणाय तादराव्याख्यानस्यावश्यकतया तत्र उभयोस्तारतम्यान- 
काशात् । तथा च युत्रित्लात् निदु्टत्वा स्थनिद्धिवचनत्वमेव 
गुकलम् । 

यदुक्तम्--एकानृिवचनन्ययेन समुदायस्य ह्ित्वसिदय। 
पवस्यति पदस्य पष्ठचाः स्थानाथकतनोधनहारा स्यानिद्विवचनत्व- 
क्ष एव सार्थक्यमिति, तत्त; वृक्षम्यामित्यादो ‹ स्ादिपु-- ' 
ति पदसंज्ञामादाय प्रतिमागमात्रस्य द्वित प्रति पर्वावयतरेपितस्य 
्ेत्वमित्यर्थकरणं विना त्निवृच्ययोगेन तादराधनोधनाय तत्साथ- 
यात् । यदपि- आम् पचस्नि पचसि, देवदत्तेयादौ पचसि पचति 
पमुदायस्य पदत्वामावेन एकान्तरता न स्यादिति, तदपि न; पचसि 
पचसीत्यादौ हि स एव धातुः प्रययश्च द्विः प्रयुज्यते | ततश्च 
यस्माद्विहितस्तदादि तदन्तमिति विधीयमानायाः पदसज्ञायाः समु- 
दाये सुरभत्वात् | अत एव सिषेपेत्यादो ' सात्पदाद्योः ' इति पत्व- 
निषेधो न | उक्तं च माप्ये--' तव्रििमौ सुप्तिडो, यौ ततः परौ | 
पैव च प्रदरतिराद्या | समुदायपदत्वेमतेन ' इति। यदपि--तिमृणा- 

मित्यत्र परत्ववारणाय स्िद्ान्तऽपि ' अद्वङ्प्रत्यययोः" इत्यत्र पूर्वा 

रात्या वेदप्येण व्याख्यानमावश्यकमिति, तदपि न; तत्र सकरारे 
छारणसामथ्य।देन पत्ववारणसमेन तादश्व्याद्यानस्य सिडान्ते- 

अनुपयोगात् | प्च स्थानद्विवचनपक्षे सरमुदायस्येवदेशतवेन स्थानि- 

वहन प्मुद्रायस्य पदेलडपि प्रत्यकं पदतरामविन पयः प्रयः पपी: 

पपीरित्यादे ' सोऽपदादौ ' ।उणः पः' इति सचपले स्याताम् | 
द्रि प्रमोगपन्चे तु सुपः प्रव्यकरमपि विदहिवत्ववुष्टिससेन पदत्वाक्षत्या 
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(न 

न दोष इति द्विःश्रयोगपक्च एत्र ज्यायान् ॥ 

गहुक्तम्- वृक्षाम्यामित्याद्रौ प्ररृतिमात्रस्य श्वितलतवारणाय 
सर्वस्येति चरितमिति, तन्न; सर्वस्येति पदमचेऽपि सवाक्यतेपि- 

तस्य पदत्वपयीप्त्यधिकरणस्येत्यथसंमवेन प्रते दोषस्य दुरुद्धरत्वात्। 

गदि तु तत्र द्वितववारणाय अनभिधानम्) "सुप्तिडन्तं पदम् ' एति 

पदसंत्ञातिशिषटस्येव अ्रहणमिति व्याख्यानं वा आश्रीयत; तदि 

ममापि तवतेव्ेटसिदिः । यदपि--तिसुणामित्यत्र सकरारोचारणम्ताम- 
र्यात् परत्वे नति ताटशरव्याख्यानमनाश्रयणीयमितिः तदपि नः 

तिष्ठ हत्यत्र ।> रपर-- इति निपेधेन तत्र पकरोचारणस्य 

चारितार्थ्यात् । एवं च तिष्रणामित्यत्र पत्ववारणाय सिद्धान्तेऽपि 

तादशं व्याख्यानमाश्चयणीयमिति न तद्विषये गोरवटाव्वविचाराव- 
काशः। यद्प्युक्तम्--स्थानिद्ि्वचनपकषे समुदायस्येवर पदेन प्रत्येकं 

पदत्वामत्रिन पयः प्रयः पयीः पएषीरित्यारो सत्वपतवे स्यातामिति, 

तदपि न; ' पाडाकस्पककाम्येपु ' इति नियमेन तत्र दोषवारणमतम- 

तेन अवयवयोः पदत्वामविऽपि क्षतिविरहात् । तथा च प्वस्ये्यु 
पादनिन स्थनिद्धिपैचनपक्च एव युक्तः ॥ 

यदुक्तप्-- वृक्षाम्यामित्यादो प्रृतिभागमात्रस्य द्वित्ववार- 
णाय अनमिधानं पर्वोक्तं व्याख्यानं वा आश्रयणीयमिति सस्येति 
पट् व्यर्थं सत् स्यनिद्धिवचनपक्षमेव गमयतीति, तन्न ; ताद राग्याख्याने 

स्॑स्यति पदस्भैव मृत्वात् तत्स्व एव प्रदरतिप्रत्ययविरिष्टस्य 
सर्वस्य पदस्य अहणमिति वक्तु युक्तत्वात् । यदपि- पयः प्यः 
पपी: पपीरित्यादो ' पाङ्चकल्प--, इति नियमेन सत्वषत्वयोवारण- 

कि क 

सुभवादवरयवयोः प्दर्ामविऽ्पि न क्षतिरिति तदपि नः अश्नी 
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ताश्नीत इत्यत्र ५ अतो गुणे ' इति प्ररूपापत्तेः, अपचन्नपचन् वृक्षा 

यक्षान् अग्रेऽग्रे इत्यादौ इसुट। णत्वनिपेवस्य पू्रूपस्य चप्रवृत्तः 
मङ्गा | अत् एव ' परमुदयि वाक्यपरिसमातनिस्तया पदत्वम् ' इति 

भ्ये उक्तम् । तस्मात् दिःप्रयोगपक्ष एव युक्तः ॥ 

यदुक्तम् -स्थनेद्धिषैचनपते समुदायस्यैव दिशत्वेन तस्यैव 

पदसेन अवयवानां पदत्वाभावात् अश्नीताश्नीत इत्यदो पररूपादी- 

नामनापत्तिरिति, तन्न ; स॒नन्ते द्विरावृत्त अदिशो भवतीत्यथके 

: सवस्य द्धिः ' इतिं वक्तव्ये ' दधे ' इति वचनबठेन अनस्तमितात्रय 

वमेदस्य उपस्थितस्थानिपदशपदसमुदायात्मकस्य अदेरात्रेन स्वत 

एव अव्रयवानां पदत्वसच्ेन उक्तदोषाणां वारणपतमवात् | समुद्रा 
यस्य तु स्थानिवरद्रातिन पदत्वं पुममेव| यदपि-- समुद्राय 

वाक्यपरिममाप्तिस्तया पदत्वमिति माप्यम्, तदपि तयापि पद- 

त्वमित्येवं व्याख्ययमिति न तद्विरोधः । किंच द्वि ्रयोगरूपतवे 

पोनःपुनिकः पौनःपुन्यमित्यत्र समुदायात् टञप्यमां न 
स्याताम् । तत्र हि पुनः पुनभवितयर्थं वतमानात् पुनःपुनश्छ- 

रात् भे भवि च प्रत्ययः | यदि द्धिःप्रयोग्ूपमिदं स्यात्) तारि 

अन्तरङ्गत्वात् सुपि टुक्त्वाचाव्ययत्वा्सुपो टि दीप्य अथं 

दवित्वप्रतृरया ' यत्र सवात -- इति ' स्वातन्त्येण --) दृति वा नियमेन 

समुदायस्य प्रातिपरिकत्व(भविन तदनुत्पत्तिः स्पष्ट । अदि शर्ूपत 
तु स्थानिवद्रावेन तत् सुलभम् | तत्प्ररतिकसुबन्तत्वं च समुदायात्सुषा 
मूपपादम् । वस्तुतस्तु तत्पवन्धिभाव इत्याद्य प्रातिपद्विकाद्यत्य- 

यहृत्येवाथः | तत्र सति सभे सुव्व्यवहित एव प्रत्यय दृति नात्र 

मपे उपक्षेति वेध्यम् | कस्वाप्रिषु कोतस्कृतश्व्टपाटस्य र्ता 



१4 ॥.1 । 

मिकद्वित्वादप्रातिपदिकतवेऽपि तद्धितोत्पत्तिरिति ज्ञापक्रत्वापिक्षया 

स्थनिद्विवैचनपकषन्नापक्रतेव युक्ताः | तस्मत्  युक्तिविखात् दोषामः- 

वाच्च स्थानेदिवैचनपक्ष एव न्याय्यः ॥ 

| श्री :॥ 

+ च 9 £ 

अम्बाधनद्याटरेस्वः।॥ 

अम्बानां नद्यन्तानां च दसः स्यान् संबुद्धा इति सुत्राथः। 

जम्बरार्थानाम् अम्ब इलयादीनि, नयन्तानां गौरि इत्यादीनि च उदा 

हरणानि ] अत्र नयन्तानां दस रते हे गौरि इत्यादो शदस्वस्य गुणः' 

इति गुणो न मवति, दरखव्रिधानपामथ्यात् | अन्यथा हि (अम्बा 

थनयोगुणः' इत्येव बरूयात्। न च पदावतरामावः) तदभव्रेऽपि 

मत्राला्वानपायात् 'दृस्वस्य गुणः" इ्युत्तरसूत्रे गुणग्रहणत्यागेन 

सुतरं लाववपदावाचेति प्राञ्चो व्याख्यातारः। अत्र विचयते-- 

यदुक्तम् -- ' अम्ब्ाथंनयोगुणः' इत्येव वक्तव्ये दस्वविधान- 

सामर्थ्यन्न गुण इति, तन्न; प्रदतपूतष्षप्रतिपादनपर् ' दसस 

गणः" इति मूत्रमाप्ये एत्रमनुक्तेः) अनः छ्ीवं जल शक्र मात्. 

स्यन्दनमोरषि ' इति रमपरादयुकचा अम्बाथके अनःशब्देऽपि गुणापततश्। 

रक्परिभापपस्थित्या दोपतारणं तु अनन प्रभवति, तथा सति 

जन्नेत्यादीनामपिदधप्रसङ्गात्। कितु द्रस्वस्य गुणः! इति सूत्रस्य 

माध्यशैत्या ‹ अम्बार्थानां इष्वः" 'दृस्वनयोगुणः' इत्येव वक्तव्य 

हस्यत्रिधानपामर्थ्यात् न गुण इत्येव व्वा्येमम्। एवं च पति अनः 
५५ 



५११ 
| । ५ ॥ 

रान्देऽपि न दस्वप्रसक्तिः; हूस्वविधनिन "अचश्च ' इति परिभाषो- 
पस्थित्या अम्बाथकस्याजन्तस्येव तद्धिपानादिति नव्याः ॥ 

अत्र प्राञ्चः - यदुक्तम्-- “हृस्वस्य गुणः इति सूत्रभाप्ये 

नेवं पमाहितमिति तथा कथनमप्रगतमिति, तन्न; तस्योपटक्षणतवना- 
दोषात् अन्यथा तत्र 'नदीदरस्रयेगुणः' इत्येवोक्ततया ' हृस्वनयो - 
गुणः! इति वदतां भवतामपि माप्यानुक्तवक्तृतापत्तः। अथ माप्योक्त 

प्रकार एव प्रकरी रतोऽस्मामिः; मवद्वि्तु नैवमिति चत्, अस्त्वेवम् ; 
न हि तावता समाधानान्तरं न वक्तव्यमिति सेत्स्यति । अत एव हि 

तत्र तत्र भाप्यानुक्तमपि व्याख्यातृमिरुक्त समाधान संगच्छते} यद- 

पयुक्तम्-- अनःरब्दे अम्बक गुणापरत्तिरिति, तदप्ययुक्तम् ; तस्य 
छीवतया सोरटुकि संबुद्धिपरकत्वाभविनेव गुणाप्रप्तक्तेः । यदपि- 
¦ अम्बार्थानां हृस्ः! द्स्वनयेगुणः ' इत्येव वक्तव्ये हस्ववि वि 
पामर्थ्यान्न गुण इति, तदपि न; तथा सति (जपि च' इत्युत्तरमूत् 

हस्वनये!रित्यस्य अनुवृस्यापत्तं गोयं इत्यादे नदयामपि गुणापत्तः | 
तथा च अस्मदुक्तन्यापे न कोऽपि दोपः॥ 

अच्र नव्याः--यदुक्तम्--अनःशब्दस्य नपुंसकत्वेन साः 

लुकि संरुदिपरकत्वामविन न गुणप्रप्क्तिरिति, तन्न ; सोटुक्यपि प्रत्य- 
यक्षणेन गणस्य निबधत्वात् | !न लुमताङ्गस्य ' इति तु न, तस्या 
नित्यत्रेन सवुद्धिगुणविपरये अप्नरप्तक्तेः| अत एव वार वारिति रूप 

टथमपि छवुद्धो मवति। यदपि-- 'दृस्वनदयोगुणः” इति न्याम 
। जमि च" हृतयुत्तरसूत्रे नदीपदस्याप्यनुवृस्यापत्तौ गायं॑इत्या- 

दरावपि गणः स्यादिति, तदपि न; एकदे शानुत्रर्या इष्टसिद्धः। तरमा 

दस्मदु्न्याम्न एव समीचीनः ॥ 
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अत्र प्राचः -यदुत्तम्-पब्ुदिनिमित्तकगुणविषये (न टु 

ताङ्स्य ' इत्यस्यानित्यत्वेनप्रकृया सोटुक्यपि प्रत्ययलक्षणेन अन 
शब्दस्य संबुदधिपरकत्वानपायात् गुणो इवि शेति, तत्त 
¦ अम्बार्थनद्योगुंणः' इतिं न्यापेऽपि नदी प्ाहवयेण स््रीलिङ्गस्य 
वाम्बाथकरस्य ग्रहणेन अनःशरब्दे दोषामावात् | यद्पि-एकदेशा नुप 

स्या गौर्यं इत्यादौ न गुणप्रपक्तिरिति) तदपि न; तन्मात्रातुवृत्त 
एकदे स्वरितत्वमातिज्ञाया आवश्यकतया गौरवात् | अत एव अ 
रितोषात् भाप्ये "एवं ति योगविभागः कल्यते -- अम्बार्थनयोर 
स्वः | ततो हृस्वस्य हृस्वस्य च दस्त मवति, किमथपिदम्। गु 
वक्ष्यति। तद्वाधनाथप् | ततो गुण :| गुणश्च भवति दृस्य ' इप्यु 
तप् | तस्मारस्मदुकतो न्याम निष्ट एवेति वदन्ति । 

अत्र नव्या-- यदटुत्तम्-- सराहचयपरिमाषया सीख 
स्थेवाम्बाथकस्य प्रहणन न दोष इति, तन्न ; एवं पति इगन्तरत्ेनां 
साहचयंस्य मरहीतुं शक्यतया अम्बत्याद्यपिदे : । सूप्रे त॒ मात्रशः 
चरितार्थम् । यद्पि-- एकदेशानुव्रृत्तये तन्मात्रे स्वरितत्वप्रतिज्ञाय 
आवश्यकतया गौरवम् । अत एव मापये समाधानान्तरमाटतमिति 
तद्रपि न; ' दामहायनान्ताच्च: इत्यत्र ‹ संस्याव्ययदिईप ' इति पू 
सृत्रात् संस्यदिरित्येकरदेशातुवृततेद्टतयां एकदेशानुवृत्तौ विवादाभा 

वात् | माप्य चोपयस्योपायान्तरादूषकलात् समाधानान्तरानुपररण 

मिति बोध्यम् | अतएव च भाप्ये योगविभागममिधाय ! अयव 

स्वस्य गुण इत्यत्र अम्बायैनदयोरित्येतद नुवते ' हृत्युक्तप् । अन्य 
था पृतसिन्पे कं वा अस्रमं मवन्तो ब्रयुः | योगविभागस्य गरी 
यस््वमिति तु न ज्याय इत्यन्यत्र स्पष्टम् । तसमादस्पदुक्तन्याप्र ए 
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काः + 

परमीचीन स्याह : 

अत्र प्राचैः--यदुक्तम्-- प्राहचयश्रयणे इगन्तत्ेनापि तत् 
ग्रहीतुं शक्यमिति दोषः स्यादिति, तन्न; रश्यानुरेयेनासदुक्तप्रा- 
टचयरथव्र आश्रयणीयत्वात्, प्रमाणानाममति बाधके सामान्य एव 
पक्षपातात् | अत एव ' इलक्वतीनां प्रतिषेधः ' इति वाीीकसंगतिः : 
अन्यरथा तद्रेयथ्ये स्पष्टमेव । यदपि- मातृ्ब्दे मूत्रं चरिताथमिति, 
तदपि न; भन द्यकरमृदाहरणम्-' इति न्यायात्, (मातृनयोः' 
यव वक्तव्ये एवमुत्वैयर्थ्यात्, तत्र ¦ ऋतो इिम्वैनामस्थानयोः ' 
तयेव गुणस्य सिद्वा | रिच अनश्ाढ्े 'न टुमता--' 
{ति निषेपरेन संवुद्धिपरकत्वामावान्न गुण इत्यपि सुवचम्, 
स्यानित्यतेऽपि छकष्यानुरोधनैव प्रवृचयप्रवस्योरच्यत्वात्, अन्यथा 
वत्रैव र्यदयप्रसङ्कात् । किच न वयंमेकदेशानुवृत्तिः कुत्रापि 
स्तीति व्रूमः | परेतु तावन्मात्रे स्वरितत्वकर्पनया गोरवम् । अग- 
ातुतत्र तत्र तादृशः छशः स्यत इति सत्यामन्यथा गत। न 
¡ आश्रयणीय इत्यव कथयामः | स्पष्टं चेदममिहिते भवद्विरेव छृद्- 

शेखरे । तस्मादस्मदुक्तो न्याप्तः सवथा निर्वाधं इति प्राहुः ॥ 

रश 
[भ 

१८८२२९८) ध 

॥ श्रोः ॥ 

अनुपसजनात् ॥ 

इदं सूत्र तदन्ततिधिन्ञापनहयारा केम्भकरोरेयसिदधचथमिनि 
तूर्थे माप्ये व्यवस्थापितम् । सर्वाद्िमूत्रमाप्ये तु (अनुपद्रनना- 
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दत्येष योगः प्रत्याख्यायते । तमेवममिपभन्त्स्यामः--अनुपक्तग+ = 

दिति | अनुपसननस्य अकारत्कारो द्रष्टव्या इत्युक्तम् । तस्याः 

यं माव्र.--अनुपसर्जनारितिं सूत्रं प्रकारान्तरेण व्ा्यास्यामः | 

परिभपियम् । अनुपप्तमनेति लुपतपष्ठचन्तम् | अश्च अचेति समाहार 

हन्ः | अकारश्रान्यः प्र्छिप्यते | पर च टुत्तपञ्चम्यन्तः | अकारः 

त्परस्य स्थने विधीयमानः अक्रारः अत्कारश्च अनुपप्तननस्यत्रात 

नियमोऽनेन क्रियते । तेन लदाद्यतल्रम् अदडादे शश्च उपमजनस्य 

नेति ‹सं्ञोपसर्जनीमूता--' इति वार्तिके उपसननग्रहण। न 

कार्यमिति । एवं च माप्यदवयं परस्परविरुद्धम् । तत्र तदन्तविधिं तर 

नापि कौम्भकरियस्य सुसाधत्वेन प्रयोजनान्तरामावात्पत्याख्यान एव 

माप्यतात्पय॑म्, उत तदन्तविधिज्ञापनार्थं॑तदारम्भे तात्पर्यमिति 

संदायः | अत्र प्रत्याख्यान एव तात्पर्यमिति प्रथमः पक्षः) नेति 

पिद्धान्तस्थितिः | 

तत्र सूत्रप्रत्याख्यानपक्ष एव युक्तः । तथा हि--अनुपस् 

जनात् वक्ष्यमाणा: प्रत्ययाः | अनुपसजननीभतो यो गृह्यमाणा्टदादिः 
तदन्तालातिपदिक्रात् दीति मूत्राथः | अत्र गर्यमाणटिदादिरः 

समनल्वमर्थद्ारकं वेध्यम् । अत्र अनुपसनननादिति तत्पुरुषः, न 

तु वहु्रीहि, सुपर्णव्यादो पाककर्ण" इति ीपनापत्तः । 

तत्पुरुपत्ये तु समुदायस्य उपसनंनमिन्नतेन न देषः । न च प्राम- 

थ्युदेव तत्र डीपिति कि तत्पुरुषाश्रयणेनेति वाच्यम्, दिदादीनाम 

नुपपर्मनादिति विशेषणे बहुकुरुचरेत्यत्र टित उपपननरहितत्वन 
(क क 

बहुत्रीहिपक्षे तस्य तद्यवत्यत्तासमवेन अविक्रारवयस्यापत्तः 
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नच "दामहायनान्ताच्च इतिं सूत्र अन्तग्रहणन हायना- 

न्तस्यापि ग्रह्यमाणतया द्रौ द्िहायन।. यध्याः पता श्विद्रिहायना बाल- 

त्यादौ डग्व्यावरृत्तमे अयमधिकारः | अन्यथा समुदायस्य हायना 
न्तत्वन उप्र्ननमिन्नतवेन च इीबापत्तिः | वहुवरीह्। तु हायनान्तस्य 
बहूव हैः उपस॒जेन्टितत्वेन उपत्ननराहित्यष्यानुपपरनेनत्वामावान्न 
दाप इति वाच्यम्, बहुव्रीहौ सवेत्रेव उपममजनवटितत््रन द्िहाय- 
नीत्यत्रापिं दीवनापच्या बहुवीदिग्रहणमामथ्यन अत्र मूत्र बहुत्रीह्य- 
वयवोपसनेनतामादाय तन्निपेधप्रवरृततरदोपात् | 

नचैवं 'व्रिभापा सपूर्वस्य" इतिसूत्रे सपूवग्रहणिन परत्य- 
न्तम्यापि गृह्यमाणतया कमधारयेत्तरपदवहूतरीहो बहुवृषपतिः 
स्री इत्यत्र दीञ्व्यावृक्तये तः | अन्यथा परत्यन्तस्य उपपजनभिन्न- 

त्वात् डीवापरत्तिरिति वाच्यम्, तथा सति गृदपत्नीत्यत्रापि उपसरन- 
# मनुप्रहुवटितत्वेन इईबनापस्या मूत्रस्येवर वेयथ्यपिततेः | अनेोञत्रापि 

मातावयवगतोपप्तननतामादाय निपेधाप्रवृस्या अथिक्रारवेयथमस्य 
दवस्थ्यात् | तस्मात् तत्पुर एव | तथा च *टिदृद--' इति 

सत्र जायमानो डप् कुरुनरत्यत्रैव मवति) न तु उपसननीमूतरि 

दान्ते ब्रहुकुरुचरेत्यादावपि ॥ 
[श 

स््रदितत् | कुरुचरीत्यत्तव ईप् न प्रातीति क्रि पुनः बहु 

कुरुचरत्यव्र । तथा हि--प्रातिपदिकराभिकारिण टितः प्रातिपदिक 

प्यव म्रहण।रित्येन कुर्चरीत्यत्र "चरेष्टः! इति सूत्तेण अविक्ररण 

उपपद् दरप्रत्यरम्रस्य प्रत्रा प्रत्ययस्य हिखिरऽपि प्रातिपदिकस्य 

दितायेयतरान् | सूत्रतु नदी चेाव्यत चरिनायप्् | नच "अर 

यमे अनसििथम्-- ' इति न्ययिन जुगुप्सत इत्यद्रव्राप्मनपददिः 
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वन् परातिपदिकावयत्रनिढटिचस्य प्रातिपदिकरेऽप्यारोपात् कुरुचरीत्य 
्रेवात्रापि डोपः प्राप्तिरिति वाच्यम्) तथा सतति बहुकुरुचरत्यत अनु 
पपर्जनत्वेन उक्षरीलया टिसिन च ङीपो दुरवारतया तस्य तद्यावत्य 
त्वासंमवादिति चेत्, मेवम्; ° अत्रये अचरितारथेम्-- र 

न्यायेन च य॑ मुद्रायं योऽवयवो न व्यमिचरतिं ततेव तादशावयः 
वगतथमा पेषे बोध्यते ; यथा गोः सव्िथ्नि कर्णे वा छृतं लिङ्गं तत्र 
चरितार्थं सत् गेरि व्यञ्जकम् न त्ववयतवस्य) तदत् | एवे चतद 
वसभिचायवयवगतधरमस्य तत्पमुदयि आपः) नतु तद्यमिचायः 

वयवनिष्ठधरमस्यापीति बहुकुरुवररब्दव्यमिचारितदवयवटपत्ययगतः 
दिस्य बहुकुरुचति समुदयि आरोपामविन तदन्तविधि त्रिना तत 

डीपोऽप्राप््या तदन्तविपरेश्च ' समाप्तप्रत्ययव्रिधौ प्रतिषेषः! इति निष 

धेन्वा तस्य तद्मावत्यैतवाममवरात् तत् व्यथं पत् तदन्तत्रिि 
जपम् ॥ 

ननु यं समुदाय योञ्वयतो न व्यमिचरति इनन साः 

ठ्यमिचायंवयवनिष्टस्य अचरिताधस्य टिखारिरूपधमस्य स्वसििनन। 
रोप इति फलितम् । टप्रत्यये पमुदायराव्यभिचारत्वं च पमुदाय 
चटकत्वमव | इत्थं च टप्रव्ययाकारस्य कुरुचरश्ञब्दप्ररकत्ववन् 

वहुकुरुचरशब्दथटकत्वस्यरापि ससेन तत्रापि दिखारेपिण ईप 
दुवारत्वात् कथमनुपम्ननाधिकारेण तद्यावृत्तिरिति चेत्, नः स्वा 
व्यमिचारीत्यनेन ग्रन्थेन सव्याप्यावयतनिष्ठषमेस्य स्स्मिन्नारोप 

रत्येव बोध्यते, न तु स्ववटकनिष्ठस्यापि | स्वव्याप्यतवे च स्वामम 

यात्र्ोगाप्रमतरामित प्ति ए्वरममव।यिपर्ोगसमवागित्वम् | अपित् 

च कुरुनरराब्दावयगीमुतटक्रार कुरुचरराब्दाघटिता यः प्रथीगः-- 
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घरट इति, तंदसमवायित्वस्य, तत्समधायी यः प्रयोगः वहकुरुनरेति, 

तत्पमवायित्वस्य च सात् कुरुचरशन्दव्याप्यत्वमिति तद्रतरिख- 

स्य तत्र आरोपः | बहुकरुरुचरशब्दे तु तदसमवायिङरुरुचरशब्दरूप 
प्रयोगपतमतरायिलस्य प्रत्ये पचेन निरुक्ततहचाप्यत्वाप्रभवात् 

तत्र न रिचखस्यारोप इति तत्र तदन्तविधिं विना डीषोभ्पराप्त्या 
तस्य तदन्तविभिज्ञापकता सुस्था | ज्ञानफलं तु अतिरीवर्ीत्यादो 
हीयप्पिद्धिः | अन्यथा अतिधीवन् शब्दस्य वन्नन्तलवामवरेन डीच- 
नापत्तिः | सिद्धान्ते तु वन्नन्तान्तमित्यर्थेन तस्य सिं वस्या त 

देष इति पिद्दान्तस्थितिः॥ 

अत्रोच्यते --तदन्तविपिन्ञापनाथंमुपसननाधिक्रार मासतु। 
अतिधीवरीत्यत्र न दोषः) ' उगितश्च ' इत्यत्र उगिचस्य प्रत्यया- 

प्रत्ययपराधारणत्तेन प्रत्ययमातनग्रहणामावात् प्रत्ययग्रहणपरिभाषाया 
अप्रवृत्तिवदत्रापि अत्रवृद्या अतिषीवरीच्यत्रापि वन्नन्तप्रातिपरिकल्रेन 

इीप्पिद्धेः। न च (उगितश्च ' इत्यत्र ˆउगिदणेग्रहणव्म् ' इति 
तदन्तविप्िप्रतिप्रमवन तत्र तद्रन्तत्रिधिसमवेऽपि (वनो र् च) इत्यत्र 

' ममापतत्रत्ययकिता प्रतििधः' ही तदन्ततरिषिनिपेधात् तदन्ततिभि- 

दुरम इति वन्नन्तान् परातिपदिकादित्य्थो दुकमः। सूतं तु वनते 
किषि त्रिचि वा चरिताथमिनि वाच्यम्, तथा सरति वनृष्टपत् 
म्रातिपदिकादित्यथापस्या प्रत्ययस्य म्रहणाप्तमत्ेन "वनो न हृशः' 
इति वार्तिकरस्यैव वेयध्यासा तत्सामथ्यौत् तत्र प्रत्ययग्रहणस्या- 
प्यव्रश्यकतया तत्र प्रत्ययजनि प्रातिपरिफेनान्वयात् तद्रन्ततिधिना 

वत्तन्तं प्रातिपदिकमित्यर्थेन धीतरीत्यतरेत. अतिधरीवरीत्यत्रापि डमि- 
दः| एवे च 'दिदृह -' इति मूत्रे “ समाप्र--) इत्ति निषपरन 

6 
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तदन्तविधेरप्रा्तचा दिदन्तादित्यथीमातिन बहकुरुचरत्यत्र दीपः 

म्ाप्िरेव नेति अनुपसजनाधिकारो व्यथः 

` यदुक्तम् -- "वने र च' इत्यादो प्रत्ययमात्रग्रहणाभावाने 

(उगितश्च! इत्यत्रेव प्रत्ययग्रहणपरिभाषाया अप्रतृच्या अतिधीवरीत्याद् 

न देप इति, तन्न; ` परत्ययाप्रत्यययोः-- ` इति न्ययन ' यड[ऽ 

चि च' इत्यत्र यद्साह्चयादचेोऽपि प्रत्ययस्यव ग्रहणवत् इप्प्राह 

नर्या प्रत्ययस्येव वनो ग्रहान प्रत्ययश्रहणपरिभाषायाः प्रवृ्य 

द्वितीयतदन्तविधि विना अतिधीवरीत्यस्यासिद्धयापच्या ! समाम-- 

दति निषधं बाधिता द्ितीयतदन्तत्रिधिपिद्धय सूत्रस्यावश्यकत्रात् 

~१12) यटूक्तम्-- वनो र च! द-यत्र प्रत्यया प्र्यययोः -- ' इ 

परिमापया ईप्पराहचर्यैण च प्रल्ययस्मेव प्रहणन ' समाप्त--' ई 

निपिधात् हितीयतदन्तविधेरमावात् वन्नन्तान्तामेत्यथास्तमवात् अतिष 

वगीलपिदचापत्या तत्पिद्धय स्मरप्र्येपु तदन्तविषिज्ञापनाथमपि 

कर् इति, तन्न; ' निदं समाप्र--' इति मूत्र पदस्यत्यतिकारेण 

उमर्तपदावयवत्रिसगंस्ेव पत्वत्रिवानिन परममर्पिःकण्डकेत्यादें 

्रव्ययग्रहणपरिभापया इमन्तसापिश्टाव्दस्य ' उत्तरपदत्र ब--' इ। 

निपरयेनापदत्यात् उत्तरपदे पत्वाप्राप्त्या “नित्य पमष इ 

सूत्रस्थानुत्तरपदस्थग्रहणिन ्रलय्ग्रहणपु कचिदुपात्तविरेप्यम् खस) 

दाठदकूपविरोप्याध्याहरिण दितीयतदन्तविधिज्ञापनात् अतिधीवरा 

त्यस्य पिद्धचा तदन्तविपिन्ञापनाथमनुपप्ननापिकारस्यानावश्यकतय 

सवदुक्तय जनासेमवात् । तस्पात् सूत्रमिदं नारम्भणीयमेव ॥ 

र) 

यदुक्तम्-भनुत्तरपदस्थग्रदणेन प्रत्ययग्रहणेषु कचित् हितीयतः 
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तव्रज्ञापनात् वत्नननान्तमित्यथंसिद्धया अनुपसर्मनायिकारस्यतदन्त- 
वेषिज्ञापकरतवे प्रया जनामंभतव इति, तत्त; पूव सर्पिः प्रियं यस्येति त्रिपद 
दुव्रीरौ मध्प्रमपद । उत्तरपदत्वे च' इति निषधप्रवृ्या इसन्तप- 

[नयत्रचेन तत्र रिपर्स्य पलव्यावृर्या अनुत्तरपदस्थस्य" इति निषे- 
स्प चारिताथ्न तस्य लदुक्तार्भं ज्ञापकत्वासंमवरात् । तस्मात 
वनो र च! द्यत्र तदन्तविधिन्ञापनाथमनुपपजनाषिकार 

गव्रश्यक्रः ॥ 

यदुक्तपू-- ' नित्यं समापे-- इति पूत्रस्थानुत्तरपदग्ररः 
प्य पूत्रप्िप्रिय इत्यादित्निपदरबहूवरीहौ मध्यमपेदे पत्ववारणाय 
रिताथ्यत्तस्य वेयथ्यमिवात् ज्ञपकरत्वापमव इति, तत्र; सूत्र 

ममासूप्रहणोन पएर्वपदक्षिपेण इन्तपूर्वयदावयवस्य विपरगस्य पत्तमि- 
यभुनैव उत्तरपदे पलाप्राप्या अनृत्तरपदस्थग्रहणस्य पूपर्िःप्रिय 

त्यादौ पत्ववारणराथत्वासंभवेन तस्य ज्ञापकरत्वोपपत्तेः | तस्मात् 
द्न्तत्रिधिज्ञापना्थमनुपप्र्नाधिकारो नारम्भणीय एव ॥ 

यदुक्तमू--पमामरग्रहणेन पवपदाक्षपात् अनृत्तरपदसंचन्ि- 
नेमर्गस्येव ग्रहणन उत्तरपदे पत्वप्रप्त्या अनुत्तरपद्स्थग्रहणस्य 
दन्तविभिज्ञापकत्वसंमव इति, तत्न; सूत्रे समापग्रहणेन पूत्रपद- 

पमे परमपिप्परिय इत्यादे त्रिषदवहुवरीहो पत्वानापततेः | क्रि च 

उणादिषु अब्युतत्तिपक्षस्यैव सिद्धानितितत्वेन इस्त्वदिः प्रत्ययाप्र्यय- 

गधारण्येन तत्र प्रत्यय्रहणपरिमापाया अप्राप्त्या परममरमिकुण्डि- 

त्यादौ षत्ववारणाय तस्य चास्ितिर्थ्येन तस्य त्वदुक्ताथं ज्ञापकत्वा- 

भवेन अतिधीवरीत्यदिः सिद्धय्थं तदस्तविधिज्ञापनाय अधिकार 
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स्यव्रश्यकरलात् | तस्मात् तदन्तविपिज्ञपनार्थेसूत्रमारम्भणीयमेव ॥ 

यदुक्तमू-- अतिपीवरी इत्यादिपद्ये तदन्तत्रिधिन्ञापना्थ- 
मनुपपसननाधिकार इति तन्त; "वने र च' इति सूत्ने डीवनुवादेन 
र दरेशस्यैव विअनेन अद्य प्रत्यत्रिधायकलाभाव्राते । किच रद्र 
शा नुरोधन वन इत्यस्य प्ठयन्तवन “क्न्नेम्यः--' इति पूै- 

सूत्रात् नक्रारग्रहणानुवृच्या वनाऽ्वयु्रीभूता या नक्रारस्तदन्तास्प्रा 

तिपदिकात् डीप् मवति वनश्च रदिश हूत्यर्थेन अतिधीवरीत्यस्य 
पिदा तदन्तविपिज्ञापनाथमनुपमजनाग्रिकारस्यानावश्यक्रत्वान् | 

तस्मात्सत्रमनारम्मणीयमव ॥ 

यदुक्तम्- "वनो रच! इत्यत्र नक्रारग्रहणानुवृर्या 
रवोक्तव्याख्यानरीत्या अतिषीवरीत्यादिषिदस्तदन्तविधिज्ञापना- 
यमनुप्ननाधिकारो नावश्यक इति, तत्न; अस्य तदन्तविधिज्ञाषना- 
थंमनवश्यक्रतरेऽपि अन्यां तस्यवश्यकत्वात् | तथा हि-- 
आपिश्षदलिना मोक्तम् आपश शास्त्रम्, तदर्धति आपिशटा 

बराह्मणी । अत्र ! प्राक्ताल्लुक् ' इति अध्येत्रणो लुकि “ यः रिष्यते 

इति न्यायेन मरोक्ताणन्तस्येत्र स्यां वृच्या स्त्रियां वतमाने यन् 
अग्न्त तस्मात् डीक््यर्थन अत्रापि डीप् दुर्वारः | अनुपपनः 
नाधिक्ररे पति ठु तस्य गृ्यमाणविरोषणत्वेन अनुपप्नननी- 
भूतो योऽण् तदन्तात्प्रतिपदिकात् स्तयां डीप् स्यादिव्यर्थन अ 

श्रूयमाणस्य अण उपप्ननत्वेन इषो निवृत्तिः सिध्यति | न > 
तथे प्यथ्ये्रणेो ऽनुपसजेनतवेन प्रत्ययलक्षणेन तदन्ततया डीप् दवाः 

एवेति वाच्यम्, खीप्त्ययप्रकृरणे सर्वत्र ' अनाद्यतष्टाए् ' इत्यत 
अत हइत्यनुवृच्या तुद्रनुरोधेन ' टिडद--) इतिं सूत्रे ! करषः 
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इति पठयन्ततमा टिददीनामतव्रयतो योऽकारस्तदन्तात् इग्रित्य- 

रैन वर्णाश्रये प्रत्ययलक्षणप्रवृच्या तदरपरततिः। तस्मादनुपसर्जनाधिकार 
आवश्यकः ॥. 

यदुक्तम्--अपिरिखा व्र्मणीत्याद। प्रोक्तार्थकाणनि- 
मित्तकडीञ्व्यवृत्तये अनुपप्तननाधिकार आवश्यक इति, तन्न; 
` खयम् ̀ . इत्यस्य गृरह्मागक्रिोपणरत्वेन च्ियां वर्तमानो योऽण् 
तदवय पीभूतो सोऽकारस्तदन्तास््रातिपदिकात् डीकित्यथनेव आपि 
दटेत्यत्र डीन्वारणपमेवेन तदर्थ तद्रधिकारानपेश्षणात् | तस्मात्स 
नारम्भणीयमेव ॥ 

यदृक्तम्--आपिशचेत्यत्र ' सियाम् ' दृत्यस्य गृह्यमाणवि- 

दापणत्वनव न देति इति सूत्रमनवश्यकरामिति) तन्न ; काशद्त्सिना 
प्राक्त मीमांसा काराृत्स्नी) तामर्धाति काशष्त्स्ना बाह्मणीत्यत्र 
्रक्ता्भकस्याणोऽपि स्तिया वर्तमानत्वात् च्ियामित्यस्य गृह्यमा- 
रवरिशषणत्ते ऽपि अनुपप्ननेनापिकारामव्रे पो दुरवर्त्वापत्तः | 
मति त्वसिन प्रेक्ताण उपप्तजंनत्वान्न देष इति सूत्रमिदमारम्मणीय- 
मव ॥ 

यदुक्तम् --काशष्त्स्ना बाह्मणीत्यादौ प्रोक्ताण उपप्तनन- 
त्वेन तत्र पो निवारणाय अनुपप्रजनाधिकार आवश्यक इति, 
तत्र; प्राक्तार्थगतस्रीत्वमादाय डीपः पूवेमेव प्रवृत्तत्वेन अध्येत्रणो 
लुका लु्तसरेन ! ुक्तदितलुकि ' इति डीपो लुकि पुनः प्रोक्ताथग- 
तच्मीतरमादाय तदणन्तात् ! क्ये लक्षणस्य-- ' इति पोऽ 

प्राप्या तद्धारणार्थमयिकरस्यानवस्यक्त्वात् | न च चित्राया 
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जाता भिमतयत्रेव काश्रृत्सेत्यत्रापि अध्ययनकरतृबाह्मण्यथकस्य 
्रक्ताणन्तमीमां ् ाथकरब्दात् मेदेन डीबापततिदुवरेेति वाच्यम्, 
अरथमेदेन शब्दभदेऽपि पूर्वत्रैव पुनरपि प्रेक्ताधगतस्रीत्वस्येव 
दुप्रृत्तौ देतुतेन ब्राह्मण्यथंगतस्रीत्वस्य ₹ीप्मवृत्तौ हेतुतरामंम- 
वेन ! र्ये सक्षणस्य-- ` इति न्यायप्नवृत्तदुवारत्वात् } चित्र 
त्यादौ तु प्रतेरयेऽपि जाताथगतशीत्वस्येव गाप्मवृत्तो देपुखेन 
्र्त्य्थगतस्रीत्वस्य पुनष्टाप्वृत्त अनिमित्तलेन तनो वैढश्षण्यस्य 
सृपादतवात् | न चैवम ङीपा व्यत्रधानत् प्रोत्ताथकात्वरतवा 
मावात् कथमध्येत्रणो लुगिति वाच्यम्, दारद्क्रि कृत्याद् दमु 

सुक्तान्तात्कः ' इति कदवशव्यवृततिपिद्यये ' पिदश्च प्रत्ययत्रिधे 
इति वार्तिकेन तद्धितत्रिवक्षायमिव पुव्रखप्वृ्या प्रोक्ताथक्राणन्ता 
त्परत्व्तमवेन टुख्रवृत्तः सृपपादलात् । तस्मादनुपमननाधिकारे 
नारम्भगीय एव ॥ 

यदुक्तप्--काशकृत्सत्याद सध्ये रक्तषणन्यायेन दीव्वार् 
णपमवात् अनुपप्रननाधिकरारो नारम्भीय इति, तन्न; तस 

छीपरत्ययेषु तदन्तविधिज्ञापनाथगेवाव्यकवात् | ततफटं तु कम्म 
करियसिद्धिः | अन्यथा प्रत्ययग्रहणपरिभापया करित्यस्य अगन 

तया कुम्भकरेति समुदयस्याणन्तत्वामत्रेन तता डीतभवि तिरि 

टात् दगनापस्या तन्निमित्तकादिवृद्धेराकरे प्रवरस्य तदपिद्धिः 

क्हणपरिमाषया तु नात्र निवहः, तस्याः छन्मनिम्रहणत्रिषयतव; 

।टिदृ-- इति सूत्रे अण॒पदेन छदरतोरुमयोरपि ग्रहन तद्र 

वृत्तेः । सति तु तदन्तविधौ प्मुदायस्याणन्तान्ततया समुदायात् डीप 
ततो .ठकि, आदिगृडचा, ततिद्धिः । एवं च कोम्मकरेयतिदधयरथम 



(| 

मनुषसजेनाधिकार अआव्रश्यकः ॥ 

यदुक्तम्-- कोम्भकरिय इत्याद समुदायात् ॐप्पिदधय 

तदन्तत्रिधिज्ञापनाय मूत्रमिदमिति,) तन्न; काररब्दात् डीप्यि अनु- 

पसर्जनखीप्रत्यये तदादिनियमामवेन समुदायस्यापि तदृन्ततया कम्म 

कर्मकोत्पस्यनुकरूलक्रियाश्रयसबन्ध्यपत्यत्रिवक्षायां समुदरायद्रेव ठक. 

्रवृच्या तस्निमित्तादरिवृद्धा तत्सिदह : सूपपादतवेन मूत्रस्यानाविश्यकं 

त्यात् ॥ 

यदुक्म्-- ‹ छप्रत्यये च -- दति तदद्विनियमनिषेधात् समु 

दायस्मापि तदन्तनया समुदायदधिव ठकि न दाष इति, तत्न; सखी 

प्रत्यय च--" इति निपषधेन पर्ययग्रहणन्यायव्यावर्तितस्यायिक्रस्यापि 

तदन्तत्वं बोध्यते; न तु कारीरबव्दस्यापि तदन्तलामव्रिः | तथा 

न कुम्मकर्मकोत्त्यनुकरठक्रियाश्रयसंबन्व्यपल्यतिवत्ता्या सामान्यत 

उत्परेयतकूटक्रियाश्रयपंवन्य्यपत्यविवक्षाया अप्यनपायत् तस्यापि 

थमेचासितत्वात् अव्रयवादपि कदाचित् दगापत्या पालिका 

ुतरारत्वात् | एकरानूष्धिवननन्यायिन तु न निस्तारः, समुदव्रकि। 

वरयवानामननग्रहेण तन्न्यायव्रिषयत्वाभावात् | तस्मत् तदन्ताव 

परिपनिद्धय सू्चमावश्यकरम् | 

यदुक्तम्-- कारीराब्दस्यापि खीप्रत्ययान्तत्वरानपायात् ततोऽ 

पि कदाचित् ठकि दोप इति, तत्न; कुम्भराब्दनका्थाभूतस्य् कारी 

दाढ्दस्य सखीप्रत्ययान्तत्वेऽपि निष्टप्य तावन्मात्रस्यापत्यन यागा- 
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देपानवतारात्] तस्मात्तदन्ततरिधिज्ञापरने फलामवेन सूत्र नारम्भणी- 
यमू | 

यदुकम्-- कारीराब्दस्य निप्छृप्यापल्येनाग्रोगात् न तस्मात् 
(५ क ~ करे ̂ ^ भ = <पि 

ढमिति, तन्न; कारीत्यस्य निष्टप्य अपत्यन एकाथ।मवामात्रऽ 

समुद्रयिनेकार्थीमावे नान्तरीयकतया तस्य ससेन सामथ्यरक्षतिः। 
परिशिष्ट पंवन्थ्यपत्ये विवक्षते विरोप्यप्बन्धस्याप्यव्याहतत्वात् | अन 

एव परमगारग्यायण इति यनव्रिषिमूत्रस्थं भप्यं संगच्छत | एवे न 
अवयवात् दग्वारणाय तदन्तविधिन्ञापना्थं सुत्रमिदमावश्यक्र् ॥ 

यदुक्तम्-- अत्रयवात् दग्वारणाय सूत्रमिति) तन्न ; केवल. 

कारीशव्दस्य अथवतमूत्राक्ताभवखामविन अप्रातिपदिंकत्वात् काऽ: 
प्राप्त्या प्रमुद्रायदिव तत्प्रवृरया अव्यात् दगापत्तर् संभवात् | अतः 

स्तदन्तविविज्नापनार्थं सूप्मिदुं नारम्भगीयम् | 

यदुक्तम्-- कारीशाब्दस्या्रातिपदिकतरेन ततो दगनापर्या 

तदरन्तविधरिज्ञापने फलाभाव इति, त्त ; तदन्तविधिज्ञषक्रत्वानङ्खी- 

करि करित्यस्याणन्तत्वेऽपि उक्तरीत्या अप्रातिषदिकत्वात् समुदायस्य 
प्रातिपदिकत्वेऽपि अणन्तत्वामावात् समुदायात् ङोपोऽप्रवृ्या को 

म्भकरियासिद्धिदुवारव | तस्मात् तद्न्ततरितिज्ञापना्थं सतरमावश्य- 
कम् ॥ 

, यदुक्तम् -- तद्न्ततिधिहयानङ्खीकारे करित्यस्याणन्तते ऽपि 

अप्रातिपदिकरत्वात् डीबनापत्तिरिति) तत्र; अत्र कारश्चब्दस्य छर 

न्तन तदेतुमूतेकार्थीमावस्य तावन्मत्रिऽपि सखेन तन्मातवृयेका- 

। 1 
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धीमितरिन छ क्रिके प्रये प्रसिद्धत्वस्य तत्र सुवचत्वेन तस्यापि प्रानिः 

पद्िकत्रेन डवुत्पत्तेः सुवचत्वात्। अत एव भाप्ये अवयवात् दगा 

पादे पगच्छते.। अन्यथा प्रथमोपस्थितत्रेन ङोबनापत्तात्र वक्तु 

मृनिनसन तदभ्युषेत्य दक्पयन्तानुषावनप्रयासस्य अमगत्यापत्तः। 

गम तु एकानृष्िवचनन्यायेन समुदायादेव टकि काम्मकार्यङिद्धया 

मूत्र नावश्यक | | 

यदुक्तम्-- कारित्यवयेऽपि अग्न्तलप्रयुक्ेका र्थौ भावस्य 

ससेन प्रातिपदिकत्वात् डीबादिप्तिदधिरिति, तन्न; एतादश तरिषय 

वृ्तिद्यस्य मिन्नलन तद्धतुभूतस्येकार्थोमावस्यापि [भत्तत्वाङ्गकिर 

पञ्चगवधन इत्यत्रापि वृत्तिदटयस्य सखेन टजन्तस्यापि तत्पुरुपप्रयुक्त- 

कार्थौभविन अथवेधजनक्रत्वात् प्रातिपदिकत्वापच्या इवापित्तदुतरार 

त्वात्। मम तु समुदयिकार्थोमविनेव अवयवयारपि कायाद 

अत्रयत्रमत्रि पृथोकार्थोमावरामावात् न पञ्चगवधन इत्यत्र =^ | एव 

कुम्मकरोरत्यत्रापि करित्यस्येका्थीभाविन अथतरीषननकत्वामर्विति ¶ 

डाबदः प्रा्तिरिति तदन्तविधिज्ञापनाथं सूत्रमावश्यकम् ॥ 

तम्-- समुदा यवृद्यकार्थमिवस्य अवयवयोर्पि नान्त- 

रीयकतया सच्वन तनैव तत्कायसिदेः पृथगेकाथामावकसयन न 

मानम् ; अन्यथा पञ्चगवधन इत्यादौ डीतापत्तरेति , ततत; पर्चग 

वधन इत्यादौ बहव्राह्यथ॑समुदायेकार्थीमावस्य प्रथम करपना लवा 

व्यापकेन तदकार्थौ माविनेव तद्धटकयोरपि कवरापतद्धया पृथक् तत्र 

 तद्ङ्गीकारि न मानम्| कुम्भकररित्यत्र तु पूष कृत्त वक्तव्यतया 

याप्यन प्रटृतिप्त्ययपयोतकार्थीमितिन समाप्ासिद्धया तत्पया्तर। 
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भिन्नस्य तत्रावरश्यकत्वात्| अत एव अतयवात् दगापादनपरं ' येन 

वरिधिः--' इति सूरस्य भाप्पे गच्छतत | तस्मात्सूत्रमिदं नारम्भ 

यमेव | # 

$° << 

श्रीः 

न धातुरोप आधधातुक ॥ 

गुणवृद्धी मवतः सावेधातुकाधघातुकरपरलसर इति सामान्यतः 
प्रतो तक्तिपिधा्थ ' न घातु--' इति योगमारमत सूत्रकारः | परचा- 
दयचपरकयङ्टुगन्तानि लेोटुवादीन्युदाह्रणानि | अत्र च \यस्य हलः ' 
इत्यत्र यस्यति योगं विभज्य अत इति चानुव्यं टुग्बाधकमते छोपं 
विधाय अवरिष्ट च यक्रारं ' यज्ञ॒ऽचि च' इति टुमिषयं त्वा योग- 

व्रिभागपिद्धष्छोषस्थानिवद्रतरिन गुणातिपत्ति च व्यावत्यं ोटुवादिपि- 
द्विमभिप्र्य भगवान् भाप्यकरारः सूत्रमिदं प्रल्याघ्यत् | परथगृषछोपस्य 

स्थानिवद्राव एव उवङ् प्रापयति | तत उत्तरं ठपृपधटक्षणं गुणमपि 

म॒ एव वारयति | अनन्तरमापाद्यमानगुणनिवतकर्थानिवद्रावाश्रयणे 
परमेपकारकमुवडदि) स्यानिद्दारकमनाद्वि्टाद चः पूर्वत्वमशास्त्रीयमपि 

न पदान्तमृत्रे सवणग्रहणमनुग्रहानः सूत्ररदेवाप्राषयत् | तथा केरेम- 
हणमाद्वियमाणः म एव यडतरयवाक्ररे यशेपात्पकरमेव टुप्यमाने 
ह ध ~~ --~-~-~---- ----------~~ -- न 

* अन्न प्रतिज्ञोपसंहग्योविसंव्रादो दद्यते । तेन इतोऽपि कक्ष्या स्यादि- 
तयूह्यत । प्रं तु एतात्रानिव भागे बहुत्रोपलभ्यते ॥ 

॥ 1 
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पर्यत्वादिकं संमावनाविषयमपि व्यवातिष्ठिपत् । मरीम्रन हयार 
भूनेरजादो संक्रमे ' इत्यादिना प्राप्यमाणवृद्धिविकल्प्ङ्काम् अना- 
दावित्यादिग्रहपवल्लन्धमुख्यानादिषरिग्रहः, व्यवस्थितविकस्पो वा 

दवयति । जङ्कमं इत्यादो ( गमहनं-- ! इत्युपयालोपं च (अनदिः' 
इति पयुंदापमूलकरोपदेरिकानादरिलमुद्रा विद्रावयति । द्रीटश 
इत्यत्र ^ ऋदटरोऽडि' इति गुणस्यापादयितारं च रक्षणप्रतिपदे- 
परिभाषा क्षदरयति । देद्य इत्यत्र ' दीडो गुटरू--' इति युं च 

' श्तिपा शपा--' इति प्राचीनाम्युपगतपरिभाष निःसारयति । सनी- 
लप्र दनीधवप्तः यायाः वावाः इत्यादौ ननेपेषो तु ' सज्ञपूको 
विविरनित्यः! इति परिभाषा “ अङ्खृत्ते पुनधृत्तावतरिधिः' इति 
परिमापा व विनि्गमयतीति सूतरामिमन्तन् हर्दत्तादीन स्थवयितवा प्रत्य - 

ख्यत् माप्यकारान् अस्रनयत् | ' अङ्गवृत्त ' इत्यादीनां नवीनरना ` 
द्रणमपि न संभवति । उमयवादिमप्रतिपन्नेषु क्रिन्िविनन्यतरपरक- 

यडन्तेषुं याया, वावा इत्यादिषु प्वुल्परकयडन्तेपु दरीटशक 
इत्यादिषु चह्ोपगुणव्यावृत्तये तरप्युर्रीकर्णीयि ते । एवं ह्राप्नयति 
अस्मभ्यं युप्मम्यं दवयति स्वनयति यशसयति स्थवयति महान्तम- 

चे महयति यवयतीत्यादिसप्रतिपन्नीदाहरेणान्यव अङ्कवृत्तपरिमाप- 

दयनादरणं नवीनानां साहसिकमिव्युदव्रोगयन्ति | ' ज्यादादीग्रमः' 
दृति सूत्रीयाद्रहणं च अङ्गवृत्तपरिमापां दपनत्युक्ता ‹ किमः 

स्य--' इत्यादिना प्रयोजनं विचायं पिवतगुणप्रतिपेधकमपूव 

वचने नारम्भणीयमिति प्रयोजनमप्यचकरथन् भाप्यकार्ः | पपं 
कि (कि क सवायंभुवादिपिदिप्रतिपादकपरततापृवकपरिमापाम ' आगुणः' इति 

मूतीयगुणग्रहणं बोधयतीति प्रतरोनन्नमियुक्ताः । ज्ञाननेर्ना' 
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' ज्यादादीयपघः' इति सूत्रह्यभाप्योपात्त अङ्कवृत्तपरिमाषां कथं 

्त्याल्यायताम् । ' तिपा शपा--' इत्यदावपि एषैव रीति 
सुलमा । (सनीटरू्तिषेषो वक्तव्यः । निभित्सति' इत्याद 

दरोषोपन्यापतवत् यहृलुकरि तदनुपन्यापेन नेभदितेतयादियद्लुगने 

इट एवेति स्पष्टः पन्थाः | तस्मात् स्थवयति दवयति छण्विणमा च 

र नयतीत्याद्यन्यथानुषपच्या "ज्यादादीयसः" इत्याद्रहणवख्लभ्याम 
ङ्वरत्तपरिभाषां शरणीषत्यः जिभेदेत्यादावतिन्यापकं धातुलोप इ 

तत्पुरूपपक्षेऽपि मेद्यत इत्यादौ गिोपस्थानिवच्ेन गुणनिषेधनिमि 
तभूतथालशरोपाभावदिवोपपत्ने गुरमूतवहुत्रीहिपक्षानुषावनञ्चेशा वः 

याया इत्याद्यन्यथासिद्धकतिपयलक्ष्यामिप्रायकतयामिमन्यमानं मूः 

त्यज्यतामिति निरवद्यम् ॥ 

स्थवयति दवयति स्रनयतीत्याद। णिजन्ते इष्टवद्रतरिन यण। 

विलेपे तिन्मतेोरटृकरि च रने "अत उपधायाः" इति वृद्धिमाततो तहा 
रपरामङ्खवत्तपरिमिपिव साधयतीति यदुक्तम्; तच्च संघटते, यणादि 
लोपस्य स्थानिवद्रावात् इढवद्रावस्य अमावातिदैरपरलाभ्युपगमाह 

वृद्धयमावरपिद्धेः परिमापरा नारग्यन्येति चन्, स वाद्यने-- स्थतरयत) 
त्यादौ यणादिरोपस्य स्थानिवद्रावः स्थानितत्सुःणा वक्तव्यः| वृद्धय 

भवस्य अशास्ीयलात् तमिन् साध्ये स्थानिवत्मू्रं कथमिवात्माः 

दरायेत्। अर्थवत्येवर॒स्थान्यदिङमावविश्रान्तिरिति सिद्धान्तिमं 

तु सुतराम् । पषनयतीत्यद्रौ ¦ लुका दुक्तं न स्थानिवत् 

इति कण्डोक्तो निषेधो जागतं । इछवद्रावस्य अशास्वीयामावाति 

दश्परत्वमादाय व्रद्धचमवोपपाद्रनमयुक्ततमम् | यत्निमित्तसद्राव 

प्रयुक्ता यत्काप्रवृत्तिः; तत्निमित्तेकस्यपेपाद्रनदा ` तत्कायनि 
|, 
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इतिहपाभाव्रातिदेशस्य उपपाद्यत्वेऽपि † अचः परास्न्-- ` 

नि मूर ‹ काममतिदिश्यतां वा सचापच--' इत्यभावातिदेशः 

प्राप्कमाप्यवत्राच्र किचित्पश्यामः। कथनिदङ्खीकरि' प्रियस्थिर-- ' 

त्यादिना प्रा्यदि्ेपु ' प्ररृत्येकाच् इति प्रृतिभवि प्रे इन्या- 

दिव प्रापयरतीत्यादावपि अचो ञ्िति' इति वृद्धयमभावस्याप्य 

निदशापत्तिः। प्रत्युत अमियुक्तपरिगाणतामु पुवह्मवरभावटिदटोष 

न्मतुञछपद्रस्यस्ायदिशमप्ज्ञामु मथ अमावातिदैशः कुतरत्यनि- 

प्यताम् | एवै च अशाञ्मीयामावातिदशाङ्गीकारः ) सुवन बहुलय - 

पा्नप्रहायभूनां ‹ज्पदद्रीयततः' इत्यादिपूत्रधममूतां तःपूत्रीयाः 

गमि प्रमरोजनयन्तीमङ्गवृत्तसिभिपां वधते; त्रेभदेत्यादावाति 

तयापकवहुनरद्चरपुरःपराथविवाथकथरमिमूतं 'न धावु--' ईति 

प्र च याया इत्याद्यन्यथािदकतिपयद्श्यामप्राथ्रण स्थापय; 

तीनि चेोयपादने सनेव पयालोच्यताम्। (वरमिकरद्पनानि। वरं धमः 

कल्पनम् दृति न्यायश्चानुसषीयताम् | सजयतीत्यादौ “टका 

दुतमू--' दृति स्थानिव्च्वनिवधस्य नयदरान्तसत्र वं९ इत्यत्र वृर ट 

दनि मिभागपूधके प्रत्याख्यानमरस्वति यद्यपि चोदनीयम् ; तथापि 

तान्ते श्रुधमाणतप्तम्या अवेन्वरयापत्तिः । कथंचिदन्वयेपपादनः 

आमन्टकयां फटं आमच्रप् पञ्च हृद्रण्यः अप्राथ्यो वा देवता जघ 

पञ्नद्रम् पञथचघ्नि इति कतिपयटश्यप्तापनेऽपि पञ्चमिः ककन्धृमिः, 

जावृरि्वा क्रीतः पथचकर्कन्धूः पचालावूः तथा पञ्चमिः श्वश्रूमिनि। 

पञचश्ञुरम्, पञथचमियुवतिमिरदीग्यति पञचगुव्ा इत्यादिरसग्रदः । 

सथर द्विगोद्धमनपत्ये' इत्ति ठक लुक्रि ' लुक्तद्धितलुकि ' 

ट्नि ' अत्राणिजति--' ' शशुरस्योकारकारदपश्च' ' यूरनसत् 

| 
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इति प्राप्त्प्र्ययभूतोडादिदटुकि साते अदलावुक्रकन्धूविषये उड 

स्थानिवद्रावात् ' गौच्रियोः--' इति दस्ापत्तिः | श्वश्रशमः 

तत्स्थानिवरचेन उकाराकारलोषापत्तिः । युवतिशब्दे स्थानिव 

नल्ोपापत्तिश्चति वहुतैयाकुल्या (टुक्रा लुप्तम् -- ' इत्यवश्यमङ्गा- 

करणीयम् | तस्मात् प्ररिभाषाशरणीकरणं मुख्यमिति सूत्रं यक्ता 

सुव स्थीयताम् ॥ 

इ्ठवदियभावातिदेशाङ्गीकरि 'प्रियस्थिर--' इत्यादिना 

प्रा्यदि्षपु कछतेषु 'प्ररृयेकरान् ? इति प्रद्तिमत्रि प्रेष्ठ इलयाद। 

ृद्यमाववत् प्रापयतीत्यद्) “अचो स्मिति" इति प्राप्यमागवृद्धच- 
भवस्याप्यतिदेकापत्तिः । तस्मादभावातिदेशे बाधक्साधकरप्रमाणाः 
भावम्, गौरवम्) सूत्राम्युषगते विनदेत्यादं अतिव्याह्तिम्) मावर 

मात्रातिदिशे प्रमाणम्, सूत्रप्रत्याख्यानपरभप्यानुकू्यम्) खाववमवरा 

यमिति पष्टरयाः पश्यन्तु मध्यस्थाः | ननु मिभदेत्यादय कथमनुष. 
त्तिः ! पाठहिवस्य हिरुारणख्पलामभ्मुमगमेपि प्रमुदाये भ्रातु 

स्वकर स्वादिषाठामातरेन क्रियावाचकत्वामात्रेन च पूत्रभागे तत्स 

कर प्र्ययप्रारवर्तित्वामानेन अ्थतसामत्रिन च बाधात् उत्तरग्वण्ड 

छव पतु सीकुमैः। अत्त च ' दयतद्धिति दिदि! इति सत्रस्थं भाप्यं 

भसः परत्वात् दिले ततो मूमतरि डितीगोचारणवरिपयस्य करत 

धृतस्य श्रवणं प्रामरोतीत्याद्यथततिपादूकं प्रमाणी कुमह इनि तिभः 

त्यदावपि उत्तरखण्ड एव धातुत्ठीकार्ग पूवण इस्थस्य अम्याप- 

{बन्धने हः ‹ दादिः शोषः ' इति टे पेऽपितस्य धातुमवन्धिलवा- 

भावात् ८ न धातु--' इति सूत्रस्य व्यापारः कैति चेत्, उच्यत -- 

पाठदधिलस्य व्िरचारएणद्पते स्यनिदधितननरूपले वा समुद्राय ए 
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धातुत्वमवरेनाप्युररीकरणीयम् | चिचीषति तुतृषतीत्याद सन्विि- 
एय नटमायान्ययिन दिते प्ररृतिप्रत्ययविभागसंमोहेन प्रत्ययावय- 
वस्य विधीयमानं पत्वं कथमिति चोदन तु उभयोः समम् ; वस्तुनः 

पूवत्रापनिद्धमद्धिवचने ' इत्यताऽपि सुपरिहरम् । किंच प्ररृतिप्रत्यय- 
पङ्गि्टस्य दिस्चारणेऽपि प्रत्ये प्ररृतित्वग्रहस्य प्रत्ययांश 

्त्यप्रतवग्रहस्य च शु्दृप्णरक्तपीततन्तवारव्यपटे तत्तद शे तत्तद्रू 
दिवत् कि बाधकमिति स्म्यगृह्यताम् । एतेन अत्रैव सन्परलवुद च 
भावात् ' अन्स्ननगमां सनि इति दीषेत्वं न प्रप्रोति | तथा जुहृष- 

तीत्यादौ ' हः सृप्रपारणम् ' इति सप्रारणाप्रातिः| एवं यियक्षतीत्यत्र 
+ प॒न्यतः' इति इत्वं न स्िष्यतीत्यादिदूषणनि दुरापास्तानि । 

स्तुतस्तु परभगे धातुत्वस्वीकारे सिषेच सिषेवे प्िषेष इत्यादावृत्तर- 

दस्य तिडन्तत्वात् ‹ सुप्तिडन्तं पदम् ' इति पदवात् ! सात्पदाद्योः 

ति निवधापत्तिः | तथा अमिसुषाव इलयाद्रौ ' उपसगीत्सुनोति-- ` 
त्यादिना धात्ववयवस्य विधीयमानं पत्वमाश्हुक्य ` स्थादरिप्वभ्या- 

न् -- इति नियमपरामिगुक्तमन्थाः कुप्येयुः । किच उत्तरखण्ड- 

मेव तिडन्ततरेन समुदायस्यातिडन्तत्वात् देवदत्तः पपाच व्रनती- 

गादौ ' तिडतिडः इति निधातापत्तिः, पदत्वेन व्यवहारानापत्तिश्च | 

नटि धातोः" इत्यत्र अनम्यासम्रहणवयथ्यपत्तिश्च । प्रत्युत 

आगन्तूनामन्ते निवेशः! इति न्ययन द्ितीयोचारणस्येव विधरय- 

यान् प्रथममाग एव धातुते स्वीरते तु स्िषेचेलयादावनुपपत्तिय- 

ऽपि नेति वैपरीत्यमपि सृपपादम् | ' इयतदिगि--' इति मूत्र 
पाप्य तु 'आधेधातुक्र' इत्यस्य परप्रतमीत्वमभ्युपगम्य म्राल्या 

वृततम्, पिषयमप्तमीत्वेनाप्युपपत्तः | तस्मान्मध्यस्थद्ृटचा अङ्गता. 
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दिवत् धातुत्वादिकमपि समुदाय एवेति नात्र कश्चन भर् इति विभ 

त्यादौ अतिव्याप्त्युपपादनं संगतमवति तदुपपादकं बहुदोषं सू 
त्यक्ता याया इत्यादिकतिपयलक्ष्याणि परिमापयेवः प्रसाध्य सुखमा 
ववप | अहमपि निभरो वते ॥ 

र 
न 

।॥ श्रः ॥ 

इको सल् ॥ 

इकः, ञ्ल , रति दविपदमिदं सूत्रम् | ‹ रुदतरिदि- ' स्य 

तः पन्पद्रमनुवति | सन्पदेन आक्षिप्तौ धातुरिकपदेन तिरेप्यो 

तेन तदन्तविभिः | तथा चायं सूत्राथः-- इगन्तात् धातोः परो सरला 

सन् कित्स्यादिति । उदाहरणम्-- चिचीषति, तुष्टूषति, चिकरपती 

त्यादि। अत्र च चेतुमिच्छतीत्यादिविग्रहे “घातोः कमणि--' ईइ 

मनि (८काचः- इति इडमति "अञ््नगमां परनि दति द 

द्विलि अम्यातकर्य सनप्रययस्य आर्भधातुकत्वात् ' सावधातुक 

डति गुणे प्रपि अनेन किहद्धावविपरानात् "कूडति च' ठति निपा 

मवति] इवा इति किम्-- पिपासतीत्याकारान्तान् रनः किं म 

मत्] परति तु किच "वुमास्या--) इनि इं स्यात । अचिति करप 

दिरायिषत्| अत्र प्रति तु किते गणो न स्या्। 

नन्विदं सूत्रमनारम्भणीयप्। चिचीपतीत्याद् प्रकारान्त 

णापि गुणामावस्य सिद्धत्वात् । तथा हि-- चिनोत्यादविभ्यः पर 
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थये क्ते ' सार्वधातुकाधधातुकयोः ' इति गणस्यापि प्राप्तिरस्ति; 

' अञक्ञनगमां सनि इति दीघरस्यापि प्रत्तिरस्ति। तत्र येन नाप्राप्नि- 
न्यायेन नात्रत्ति "गुणे आरम्यमाणेन दीधविधिना गुणस्य बाधितत्वात् 
गणामावः तिद्ध इति सत्रमिदमनावश्यकमिति चत्, न; यन नप्रा 

प्िन्ययेन निरवकरारलेन हृस्वान्तस्य गुणं बाधित्वा दीधश्नाखे प्रव 
ऽपि दीवन्तस्यापि इगन्तत्वात् गुणः प्रपरोतीति तन्निषेधार्थं 

कित्वस्य सावलपकत्वात् | न च दीप्रिधानं व्यर्थमिति वाच्यम्, 
भनिगन्येप ररिताथलतान् गाखप्रवृततेनपादेवद्धमप्ताधनत्वात् | 

ननु नैतदस्ति प्रोजनप्, दीवद्ास्तरारम्मसरामथ्यदिव दीर्घा 
न्तस्य गुणाभवतरिद्धः| न च अनिगन्तेपुं चरिताथत्वम्, दौभा 
परयाजक्रानिगन्तामावात् | तथा हि-- अक्रारान्तपु अता टप 
माव्यप्। आकारन्तपु एनन्तपु च छताल्ेषु दात्रं सत्यद्ति च 

वरिशेषामावः| न च द्रास््प्रवृत्तिमात्ं जपादिवदमसाधनप्, शास्र 

्वृत्तिपूवक प्रयोगस्येव ' एकः गरब्दः-- इत्यादिना धमेमाधनलवा- 
वगमात् हृह दीर्बान्तस्य प्ररोगाभविन धम प्रानस्य दुरपपदत्वात् | 
भो दारवतरिधानामरथ्यात् गुणे वाध्यत इति न तद्चिषधाय सघ 
मारम्भणीयमिति चन्, न; ! सनि मीमा--- इत्यत्र मीग्रहणिन मि 

नोतिमपि ग्राहयित्वा दीः कृताथ इति तस्य सामथ्यामविन दीव 
व्ियानपामप्रौतं गुणो बाध्यत इति वक्तुपरशकयतया नितीपती 

व्याद् कृते दाच पश्चह्िणाप्रतृस्यापत्तः। 

ननु नेतदस्ति। मिनेतिर्दीथामविऽपि तत्र (मीनातिमिन।ति 

इति सूत्रेण अत्व 'गामादग्रहणेष्वविशेषः इति माग्रदणनेव 
| 
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(त @ £ 

तस्यापि प्रहणप्तमवेन तदथं द्।वविधानपनावश्यकमवे| तेथा च 

दोचविधानप्तामथ्यात् गुणो बाध्यत इति तन्निपेधाय सूत्र नारम्भ 

णीयमिति चेत्, न; निनीषति) बुभूषति, तितीपतीत्यादो गुणनिपे- 

धाथ क्रिवस्यावश्यकत्वान् | नचतत्रापि दीवव्िघानपामथ्यतं 
गुणाभाव इति वाच्यम, दीधररूपपंपत्तिफलकस्य दीवहास्रस्य प्राग 

[वरूपेषु दस्वान्तेष्येव परवतनात् दीघान्तेवु मामेव स्षिद्धदीवररूपयु 

फ़रामावादप्रवतेनत् सामथ्यमावात् | न हि मुक्तवान् पुनमुडक, न 

वा कृतश्मश्रुः श्मश्रूणि कारयति । अकृतकारि खलु शासम् अग्नि 

वत् | तदयभा--- अग्नियद्द्धं तदेव दहति, दग्धं पुनन ददति 

अगोग्यत्वान् ] एवमिहाप्ययेग्यत्वात् दीघान्तधातुषु दीवशास्त्रस्य 

अप्रवृस्या गुणप्राप्तौ तद्वारणायेदं सूत्रमावश्यकमेव | 

(व 

नन् नैतदस्ति प्रयोजनम्; दीरवानतेप्वपि दीवेशास्त्रं परवत 

एव, दीषेरूपपपत्तिरूपफलामविऽपि दीघरूयप्रातिजन्धकमुणाम्रवृतति 

र्पप्रयो ननसद्रावात्, इष्टपातिवदनिष्टनिवृत्तेरपि फटत्वात् | अत 

एत्र पुभ्राडित्यत्र “मे राजि--" इति मकारस्य पुनमकारोऽनुस्ाग 

निवृत्तये विधीयते । लेके उ पुनः मवृ्तदश्यते प्रमो ननविशेषसद्ति 

भुक्तवानपि हि > दधि खलु भविप्यति प्रयः षटु माः 

प्यति दध्ना खलु धुय पयत खलु सूञ्जयिति । छृतम्मश्ुरा 

भ्मृश्रणि कारयति चिसपविेषात् । सतकार खल्वपि रार 

भवति पर्जन्यवत् | तद्यथा-- पजन्यो हि सनलेऽपि स्थे वषति 

अतो दी्बन्तिप्वपि दीषैश्ास्तप्रवृत्या गुणस्य बाधितत्वात् गुणान 

याय सूत्रमनारम्भणीयमिति चेत्, न; यदि दीर्धशासत्रारम्भप्तामध्य 

दतरिरतेन दर्भेण स्थातव्यमिति दीरहूपप्रतितरन्धके। गुणो बाध्यत 
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तदि चिकपतीत्यादो दीय कृते पराप्यमाणम् त्त इढतिः" इति 
ठव च दीवहप्रतिवन्धकत्वात् बाध्येत | अतः प्रतिबन्धफ़निवृत्ति 
दविधेन प्रयोजनमिति त्न इत्ववत् गुणस्यापि प्रातरिरतीति गुण- 

पावि सूत्रमारम्भणायमव | 

ननु नैतदस्ति । प्रतिवन्धकनिवृत्तिरपि दीर्घतरः प्रयोनन- 
मति गुणे वभिष्यते | न चेव कऋदिलस्यपि बाधप्रसङ्गः) तदा- 
प्रयत्न विदेषसद्भावात् | तथा हि-- यदन्तरेण दीघविधान निः 
कीपतीत्याद गुणः कऋदितवं च परप्रवात् तदा तहदेव बाध्येत | 
यतस्तु खलु दीघाश्रयमेव कऋरदित्वम्, तदा तदेव दीवविषेः फलं स- 
जातमिति ऋदितवं प्रवरतिप्यते | तथा चेक्तप्-- धयं विभि प्रत्युपदे- 
रोऽनथकः, स॒ विपि्बाध्यते | यस्य तु विये्मिमित्तम्, नाततो बाध्येते' 
इति | तथा च दीवदासत्रेण गुणस्य बापितत्वात् गुणामावाय सूत्र 
मिद्मनारम्भणीयापिति चत्, न; ऋदित्वस्य गुणपिक्षया नास्ति वि 

दोषः, दीवशास््निमित्तकत्वाभावात् | न हि सर्वर दीवशास्त्रणेव 
दीधेषूपता संपादनीयेतिं नियमः, स्वभावत एव ऋदन्तानाप् (त 
ु्रनतरणयेो? दृत्यादीनां सेमवात् । तत्र च क्रददरिखस्य सावकाशत्वात् । 
अतो दीषरशास््रमन्तेरेणापि प्रवरतंमानस्य ऋदित्वस्य न दीनशास््रनिमि- 
त्त्वम् | नहि तदभवेऽपि प्रवतेमानस्य तन्निमित्तकत्वमुनितमिति 
क 

दीवशास्त्रनिमित्तकत्वामावात् ‹ यं विधिप्-- ' इति न्यायानवतारा- 

दित्वगुणयोस्तास्यात् बाधः स्यात् | अतः प्रतिवन्धकनिवरत्तिर्- 

धिपेन प्रयोजनमित्येव कल्पनीयम् | तथा च इत्ववत् गुणस्य 

प्राप्तो तन्निपेधाय सूत्रमारम्भणायमेव | 
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ननु तदस्ति | स्तर दीर्धशास्रणेव दीवहपता सपादनीया | 

स्वमावत तकारन्तप्वपि तितीपरतीत्यादिप दीर्वशास्मन्तरेण दीव 

रपत न संभवत्यव | ' हृत्वोलराम्यां गुणवृद्दी गिप्रतविधरन ' इति 

गुणोन द् वरूपहानिप्रपद्गात् गुणवाघना्यं॑दीवव्ििरवश्यपिक्षणीय- 

त्वात् । अतो दीशास्विमिततकतेन वददित्वस्य गुणपिक्षया 

विद्रपसह्ावान् ` दूति स्यायन गुण एत बाध्यत 

न त्रददित्वभिनि गणानिेधाय सत्र नारम्भणीयमिति चत्, न; 

नचीपतीत्याद व्रिमन्तरेण गुणाभाव पिहञपि ज्ीप्पतीत्यत्र 

गिलपरपिद्धय किस्य वक्तदयत्वेन् । 

न च वाच्यम्---क्स्ताः) क निपतिताः | क क्रिम्) क 

णिद्धापः | के वामिसवन्धः-- इति | स एपाञमिप्रवन्धः-- चत्त 

क्रिस सावका दीव्त्व णिदपो बाधते | अप्राते पुनन वित | 

छ ? ्रिच्वानारम्मे सीप्पनीत्यतर सपः एल ' सर्नीवन्तव-- ' इति 

टृडमाव ‹ आपएज्तपि-- ' इति ई ‹ अ ठपः--' इत्यभ्यास 

पे सति ्तीपि म्र इति स्थिति गुणे गि दीघल्ं नति चगि 

कार्याणि प्राृवन्ति } तत्न यथा अनकाहोन दीर्ण गुणी वाध्यः 

एवं गिदापोऽपि बाध्यत, व्िशपामावात् | किसान तु कितना 

त्याने सावार दीव्रत्वं णिटाःन बाध्यत इति णद सरति 

तीप्तीति रूप सिध्यति | अता णिहपरिद्धचयथं किं वक्तव्यः 

मिति सूत्रमारम्भणीयमव | 

2 1 

ननु नतदसति | ज्रिखानारम्भऽपि णिधापः सिध्यति | तथा 

[व 

ह-- ज्ञीपि म उति स्थित तयाणां परात्तवि।प अनत्रक्रान उका] 



| ८ १ 

ण तर वरयत, यन नप्राप्िन्यायात् दीधतरिपेये सर्वत्र गुण्य 
प्रातत्वात् | णिापरतु तेचित्प्रा्तात् न बाध्यते | गुणवाधेनन 
चरितार्थं च दीवा परत्वाण्णिदोपेन बाध्यत इति गिोपस्य 
निद्धत्वात् न तदथं मूत्रमारम्मणीयमिति चत्, न; अत्र तावलयक्ष 
हयमू-- बाध्यप्तामान्यपक्षा विरेषपक्षश्चति | तत वाध्यप्रामान्य- 
चिन्तापते दौवहास्ण स्वमिषये प्रापत्रिभिमात्रस्य नाधात् गुणस्येव 
पिद पस्यापि वाधः प्रमज्यत | बाध्यविङ्ेषनचिन्ताप्क्ष हियेनन। 
प्रात्तिर्यायं बाधित्वा ' पुरस्तादपवादा अनन्तरानिधीन् बाधन्ते नेत्त 
रान् ' दूति पुरस्तादपवादन दीवशाखेण अनन्तरस्य गिटेोपव्िधिरव 
चाधः स्यात्, न तृत्तरस्य गुणव्िधरिति णिलोपे न स्यान्, गुणश्च 

स्यादिति णिनेपदनिद्यययथ करिखमावश्यकमिति सूतरमारम्भणीयमव | 

ननु नेतदस्ति । दीवस्याप्रवादत्वमेव नास्ति, मावकाङतरेन 
निरवकारत्वामावात् । तथा हि-- ‹ कुड् शब्दे ' गु पुरीपात्सग ' 
ध्रु गतिस्थेथयोः' इत्येभ्यः सनि चुकरूपने जुगूषति दुप्रपतीत्यत्र 
' गाड्कुटादिभ्यः--' ईति सना डिखात् गुणनिषेधे दः ्राखस्य 

भव्रकशः संभवत्यरेति अपत्रादत्वामाव्रात् णिलोपः परलादवशास् 

यायत; 'एयह्ठापातरियह-- ' इति वचनाच गुणङ्णाश्च बाधन इति 

तीप्परतीति छ <य निवाधत्वात् गिदेोपपनिद्धयथे गृ्रमनारम्भणीय 

मिति चेन्, न; गदि अञ्य्रहणस्य धातुत्रय एवावकद्िः स्यान्, 

तर्हि ' कुगुधरुहनगमां सनि ' इत्येव ब्रया् ; प्रत्याहारग्रहणं न कुर्यान्, 
वरणामात्राकिक्षया प्र ग्रहारग्रहणमेव गृरुमूतमिति ! क्रस्वानुप्रयुज्यत इति 

छस्तिति वा ब्रुयात् ' इति मूटव्याव्यानावमरे व्या्यानृमिरुकवानं | 

ग्रा ' उहनगमां मनि ' हृत्य वदत् । तावताघ्युकतस्थच इ्टप्निदः । 
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न च (गमेरिडद्रशस्य ' इति वार्तिक प्रत्याख्यातुं तन्त्रादिना प्र॑भव- 
ठयभिचाराम्यां गमरचा विङ्ञपयिषप्यमाणत्वात् तदथमञ्प्रहणमवश्य- 
कमिति वाच्यम्) एवमपि ' उतः सनि ' ' हनोः ' "ईति सूत्रयितं 
हाक्यत्वात् । इणिकेरदिशषस्यापि ग्रहणमिति पक्षेऽपि 'दृहनोः ' इति 
मुत्रचम्, हना प्राहच्यात् इधातुरव ग्रहप्यते न तु इवान्त इति 
व्याख्यातुं शक्यत्वात् । यहा यथान्याप्तिऽपि हनिमाहचयत् 
लुगविकररणस्य आद्वशगमेग्रहणं संभत्येव | क्रिच कुटादौ कृड्शन्े ' 
दति दस्रान्तस्य पाठ एव नास्ति, दीघान्तस्येव पाठात् । अन एव 
टाकवेदयाराकूतिरव्द एव प्रयुज्यते । ततश्च ' अन्न ' इति प्रत्या 
हरिण दीविधरनवकाशत्वात् अपवादत्वात् ' पुरस्तात्-- इति. 
न्यायन ग्ट न स्यात्, गुणश्च स्यादिति णिटोर्प्ठहयधं 
गुणनिषधाथं च सूत्रमारम्भणीयमेव ॥ 

५ ( 

9 = 

॥ श्रीः ॥ 

हका यणचि ॥ 

अत्र सूत्र अचीति पदं मास्तु, त्तापक्रवदादेव हरति याती. 
तमरद्रा यणमावमिद्धः । तथा हि- नेता स्तातेत्याद दं वारयितुं 
(एकाच उपदुद--' इत्यारब्धम् | यदि दलि परनाऽपि यण 

टेप चेटमिद्धिरिति तदथमिरे व्रननं 
क [क 

स्यात् ताह श्ट यणद्रङ्ञ वि 

नारम्भीयपर | 
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मकितेत्यादतप्युक्तरीत्या इटोऽश्रतरणप्रसङ्कादडागमत्रियान- 
सामथ्यात् यण् न मवतीत्यवश्यमभ्युपगन्तत्यम् | तथा च 
' एकाचः-- इति सूत्रं तदथमावग्यकरमिति उक्तज्ञापकत्वे न 
मुक्तम् | 

४ इट इटि! इति सद्ोपे। येन नात्नाप्निन्यायेन यणो ऽपत। 
मयेोगान्तरोपपंयोगादिलोपयोरिवि तिषयमदेऽपि उत्मगपिवादभाव 
स्यावजेनीयत्वात् | तथा च अनेतीदित्यादो इदागमश्ाखं ठब्धान- 
कशमिति न नत्मामथ्यति यण् ब्रध्यतं इति पूर्वक्तज्ञापकलं 
पुस्थम् | 

यदि भिम्मात्रमिे तकाः स्यात, तडि ' इटमिचः' इत्यव 

वयात् । तथा अनुक्ता आधधातुकस्येनि सामान्यतः मूत्रं प्रणयत 
भाचास्य वलाद्या्थधातुकमात्रे इड़्िधानमापथ्यात् यण् बाध्यत 
येवो वणनीयः । तथा च पूरवाक्तरीत्या ज्ञापकरतामेभवः | 

८३2 तिचः' इति न वक्तु शक्यम् | ग्रहीता ग्रह।प्यता- 

-यद्िरसिद्िप्रपङ्कत् | न च तत्रापि उक्तरीत्या यणि वजि गुर्ः 

शरीरमन्रप्रा यनैयश्येमेवेति वाच्यम्, तत्र यणपत्रद्स्य ` ग्रह 

वरिटि--' इति दीरगस्य प्राप्तत्वात् | तथा न ्रतित्याद्रथ गुरु 

ररर सूत्रमव्रश्यकमिति न तद्विघानसमश्यात् यणतधिप्रभवः | 

' इट् सिचः ‹ आधेधातुक्रस्य वद्ददम्रहः' ` आटा दधः 

इति न्यापराश्रयणेन अनेतीत् ग्रहीता प्रहीप्यतीत्यादिसिह। तथातिव् 

स्मप्रममनादत्य जधधातुकस्य- ! इति पठन आचाय नतत 
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द्रा दृटः श्रवणमावश्यकरमित्यमिप्राये। विज्ञायते | ततश्च इद्गिषानः 

पामथ्यान् यण् बाध्यत इति न पुतरोक्तं ज्ञापकं म्यङ्् | 

ˆ आधधतुकरस्य वलदग्रहः' द्रति न सुत्रयितुं शक्यम्, 
वरीता तरीतेत्याद्यप्तिदचापत्तः ; अहरेव इ्धिधानाङ्गकारात् व्रृजस्त- 

रतश्च हट एवाभावात्; धृतो वा" इति यरप्वाद्दीरवैण मध 
तन्यासाङ्खीकतृमते निरुक्ररूपपिदिममवान् | 

रे ® £^ 

तृतोदा' इति डो दीवविषानत्रामथ्यात् वरीतेत्यादा 

पिद्धिः | तथा चपूत्रक्तं ज्ञापकं दुवचप् | 

' आधधातुकस्य वटदरग्रहः' दृति न्यापराश्रफो रेक्रिथ 

पचभत्यदिरपिदधिनसङ्कात् (थलिनपरषटि इतिसूत्रे निर्विपय- 

मव स्यात् | यथाश्रुनन्यापरे तु यणपवाद् एत्वाम्याप्रेप दूति निरं 

क्तटक्यपिद्धिरप्रत्यूहा । इत्थं च प्रागुक्तं टिङ सुवनम् | 

{ ¢^ ® क, 

दोवावेत्रीराप्' इति मत्रप्रत्यख्मानायं दृट् उड मवति 

नतु विक्रियत इति भाप्ये व्याख्यातम् | तथाच गुणव्रद्यणोऽप्य 
प्राप्त्या वलि टापाप्मवन चता स्तातत्यादिपिद्धये ' एकचिः-- 

इति सूत्रमावश्यकमिति तस्य ददि परता यण्रभव्र्ञापकरत्वं ; 

संभवति | 

इग् इदवेत्यङ्काविकरे क्रियमाणा नियम आङ्गमव गुणरूप 
विकारं व्याव्रतेयति, न त्वनाङ्कप् ; अन्यथा पिपठीरित्यादा दीवा 
नापत्तः | स्पष्ट चदं तत्रव माप्ये | एवं च होऽनाङ्गयणादरं 

वाघ्रकरामव्रेन प्रागुक्तं चङ्ग सुस्थमेव | 
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: एनोऽयतायावः' इत्यत्रायं स्प्टप्रतिपत्तये इहेव छतम् । 

ओदौतोः प्रह्यस्ययकरि परत एष वान्तदिशो नान्यत्रेति 

नियमपरतया "वान्तो यि प्रत्यये" इति सूत्र व्याख्यायते । अतो 

नातिप्रपङ्कः | 1एङ् द्वात्--' इति सूत्रे प्रत्याहारग्रहणस्य हर 
इत्याद्। सबृद्धिटोपः प्रयोजनम् । यदि हलि परतोऽपि एकारस्य 

अग्रदविशः स्यात्, तर्हि वहि लोपात् हस्ात्परत्वनेव लोपः सभवति; 

गदि वा प्रत्व्राष्ठिदपं बाभरित्वा हब्ह्यादिना सुखोपः; तद्रा 

प्रल्याहारग्रहणं त्यथम् । अतो ज्ञायते--एकारस्याचि परतोऽया- 

देर इत | अत एव एव्येधतीति सूत्रे एनादितिरेषणं संगच्छते | 
दविर्यं भते दातिकमित्यादिषिद्ये 'देविकारिशपा--' शि 

मत्रेण आदिवृद्धयपवाद् आक्रारो विहितः | यदि हटि परत्।ऽपि 
एकारस्य आगुद्रशः स्यात्) तहिं आयादेशे वहि लोपे च दाकिक्र- 

मिति विद्धमिति वृहिवावनाथंमात्वविधानमनथंकम् । अतेो ज्ञायत 
आयद्विरा टेकारस्यानि परत एत्र भवतीति । अत एव॒" अनुवद् 

चरणानाम् ' (धातीस्तन्निमित्तस्यैव' "वोतो गुणवचनात्" 'सबु 

दर शाकल्यस्य--' इत्यादि भौचनिदंशाः संगच्छन्ते । तस्मान् 

" एने[उयवायावः ` इत्यतद्र्थम्ग्रहणे न कतेव्यम् । 

एवमपि । आद्रणः' इत्यत्रानुवृस्यथमम्यरहणमावश्यक्रम् | 

एनदरयि न माथी, पदि ओन् इति ज्ञापकेनेतर अति- 

प्रपङ्वारणसमनान् । तथा हि-- 'दिवोऽम्' हइत्यमागम एव 

गिधीयताम् । तथाचद्धिष् म्. इति स्थिति अमागमे छते खव इति 

भवति । यदि हि परतोऽपि गण एकदिशः स्यात्) तहिं अमागम- 
॥ 
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वक्ररयोर्ान्तरतम्यारोकारख्ये गुणे (ओतो णिदिति वाच्यप्' 
इति वार्तिकेन णिद्वद्रावात् आदिवृद्धौ च दोरिति रूपपिद्ो करिमो- 
त्वविभानेन | तस्मात् हटि परतो न गुण इति ज्ञायते । 

। ओतो णित् इति वात्तिकव्याख्यानाव्रपरे ' विहितविर- 

षणा्नेह--हे भानो मानवः' इति कोमुद्यादिषु व्याष्यातप् | 
तन् कथमुक्तदिश्चा अमागमविधनिन दोरिति रूपमिदहिः! 

कटि, 

“पुमोऽसुड' इत्यत्रेव सौ विवक्षिते अमागम इ व्याख्या- 
नान्नानुपपत्तिः ॥ 

अथात्र इप्रहणं व्यर्थम्, (दीर्घात् ' इत्यतो दीनरग्रहणस्य 

हृस्वस्य पिति-- इत्यतो हखग्रहणस्य चानुत्रच्या ह्ृस्वदीवये 
यण्विधनिने्टकिदः । रुतस्य तु प्रतिभविन भवितव्यम् | 

न च \दीघत्' इति पश्चम्या अचीति सप्तम्याः पर्टप्र 
क्पनापत्तिः) "सेनासुरा--" इति ज्ञापकेन दीघादिति पञ्चम्याः 
प्टचर्थकत्वस्य छ तत्वात् तस्येवानुवृ्या दीवस्येत्य्थलामममवात् | 

नच "पदान्ता! इत्यत्र हस्वस्येत्यस्यापि पंचन्धन प्रि 

च््ादयतात्यत्र तुमिकस्पापत्तिरिति वाच्यम्, दृस्वस्येत्यस्य मण्टक- 

या सेवन्धानुवरृस्यः वा तन्मात्रस्येव संबन्धाुीकारेणादरोपादिि 

चत्. न; हरये उन्द्रः छृष्णेकल्वमित्यादावपि यणाप््तेः | 

न च तेपामपवादत्यात् नदोषः) एवं तहि तितउशलः 

यगापित्तेः | 

तच रनिर्शात् गुणस्येव यणोऽपि वारणपतभवः; आह 
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डा उति निर्देशप्मवादिति तक्रवत् अकारस्यान्तरतमयणोऽमतरेन 
चतुणामपि पयायेण प्रवृरया तथा क॑स्य कतुमक्षक्यत्वात् । 

न च देवदत्तदन्तृहतन्ययेन युप्मकमित्यादरौ ससुट्कनिः. 
दोन नुदूव्राधकसुरो निवृत्तौ नुणिनवृत्तिवत् यण्बाधकगुणनिवृतती 
यण्नवृक्तिरषि सुकरेति वाच्यम्) एताद्शे विषये तन्न्यायप्वृतते 

रन्यत्र स्पष्टत्वात् । चिनु हि अत्रेत्यादौ अङ्टुतवद्वाविन प्रतिभाव 
निवृत्तवपि प्ट्युतस्य यणरदश्चानापरत्तः | 

न च प्टुतस्यासिहत्वात् तस्सिददिः, !प्टुतप्गरह्या अचि-- 

इति ज्ञापकेन “सिद्धः प्टुतः स्वरसंधिषु" इति भाप्ये कण्ठरवेण 
'इटूदरेत्--' ‹ अतो रोः-- इति सूत्रयोरुक्तत्वेन तस्यासिद्य- 

त्वाप्तमवात् | 

न च "प्लुतप्रगृह्याः" इत्यत्र प्लुतस्य प्ररतिमाव प्रति आ- 

श्रयात्िद्त्वं स्वीक्रियताम् । तावतेवे्टिद्यया । सिद्धः प्टुतः-- 

दति वचनाम्युपगमे न फलमिति वाच्यम्, एहि कतृ अश्त्यत्र 

परत्वात् प्टुते "ई चाक्रवमेणस्य' इत्यत्र दग्रहणप्रत्याख्यानाद्- 
प्टुतवद्भावे यणि ' उदत्तस्वरितयोः-- › इत्यादिना अशेत्याः.रस्य 

स्वरितत्वपिद्धिरेव फलत्वात् | 

न च करतरगञ्दस्य ' चितः---' इत्यन्तोदात्तत्वात् प्टृना- 

तपूश् यणि तेऽपि स्वरसिद्धिरिति वाच्यम्, त्तन्तकतृरव्दे 

दोषापत्तेः | विच त्रनन्ततेऽपि ‹ आमन्त्रितस्य! इत्याटमिकनि- 

व्रतप्रवृच्या अन्ते दात्तत्वासमवात् एहि दण्डिन्याशेत्यत्र डीपे।<नु 

दुत्ततवेन प्लुतेन विना यण उदत्तस्थानिकत्वाप्रमवात् | 
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ननु (अप्टुनव्रदुपस्थिने" इत्यत्र अप्टुने हव भष्लूुनव 

दित्यथन प्टृतः अप्टुनवत् कायं रमत इति कार्यातिदेशाङ्गीकरिण 
अष्टुदरसदीवयेभवतो यणरदिरस्य अत्रापि प्रवृता इटमिद्धय 

न दोष् इति चन्, पत्यम्; इका यणेत्राचे यथा स्यान्, यदन्यत् 

पानेति; तन्मा मूद्धिस्येतदथं तस्य सात् । अन्यचचात्र शाकटम् 
न च तस्यत्यन्तत्राधः, आरम्भपतामथ्यात् | एवं च ' मिन्नित्यममा 
सयाः शाकलप्रतिषेध वक्तव्यः ' इति यत्परैः समयत , तदनः 
इग््रहणन पंपाद्यत दृत्याहुः ॥ 

°^९१० 
॥ श्रीः॥ 

. इको दस्वोऽडम्यो गालवस्य 

इह ‹ उत्तरपदे इत्यधिक्रारः | तेन पूवेषदाक्षिपः| तस्य 
विरोप्यत्वात् तद्िेषणे इक्पदे तदन्तविधिः| जह्य इति 

मत्ययग्रहणपरिमिषया तदन्तपरम् | ततश्च इन्न्तमिन्नस्य इगन्तस्य 

परवपदृस्य हृस्वः स्यादुत्तरपदे इति सूत्राथः | आमणिकरुटम्, ग्रामणि 
पुत्र इत्यादीन्युद्ाहरणानि | कुमारीयतिरित्याद्ा तदह।रणाय अड 
इनि | रमापतिरित्यादि्यावृत्तये इक इति । 

इह अडय इति विषादिव इ्चन्तमिन्नस्य इम्यन्तमदश्स्य 

इगन्तस्येत्यर्थनेव इष्टपिद्धो पद व्यथम् | 

न च तदभवि अच्परिभाषयां उपस्थितस्य अच इत्यस्यव 

पादश्यानुयोगितया व्रिवक्षणे इचन्तमित्नाजन्तस्यत्यथापत्ता रमापति 

, 
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रित्य तदापत्तिरिति वाच्यम्, पति सेमे म्याय्वपमेमुरत्कररेणेव 
सादश्यस्य वाच्यतया सिद्धान्ते उपस्थितस्य अत्र इत्यस्य विरेव- 

ण्त्रेन अनजुपस्येक इत्य्थवत् अत्रापि पक्षे उक्लानवानुरोषादि 
गन्तत्रेन सादभ्यग्रहणेन इग्रपाजन्तपूत्रपदस्मेत्यर्थनादोषात् | 

न्थ, [4 १ ~ भ, ट क. 

न चैवमीकारान्तत्वस्य तंदयाप्यत्वात् तेनैव सादस्यग्रहणेन 

टचन्मभिन्नस्य ईकारन्तस्य पूत्रपदस्येवयर्थापत्तो वधूपतिसिि्याद) दष्वा- 
नापरत्तिरिति वाच्यम्, एवं सति भ्रमङ्क इत्याद द्स्ववारणाय ' स्यङ्- 

वद्भात्रिनामञपयानां च नेति वाच्यम् ' इति वािकस्यो्रदग्रहणं + 
य् ध्य पिस्य उक्तस्पेण पादश्यप्रहणस्य वक्तु राक्रयत्वात् | | 

न च ततपाथक्याय नदीत्रोपलक्षितस्य ग्रहणेन नदीत्रोपल- 

कितडयन्तामिन्नपूवपदस्येत्य्येन मुतरे भिये इत्यत्र नदीसत्ताया ट्ट 
तया प्रभङ्खः श्रीमद इत्यत्र तदुपलक्षितत्वेन न वार्तिकापंगतिः। 

एं च ठक्षमीपतिसत्यारौ हस्प्रात्तावपि अआमणिपुत्र इत्यादो हस 

न स्यादिति तदथमिग््रहणमवश्यकमिति वाच्यम्) तावतापि वाति 
कस्थाग्यय्रहणवेयथ्यस्य तदवस्थतया तथा सादभ्याविवक्ष7्रन 

लाववानुरोधेन केवलगन्तलनेव प्ाद्यविवक्षया परवटद्िदयरि- 

त्राहुः ॥ 

ऽ 
| श्रीः ॥ 

कठरकमणोः कृति ॥ 

अत्र॒ कृतीत्यत्र प्रत्ययग्रहणपरिभाषया दन्त इत्यर्था 
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रम्यते | तच कतृकमणोिहेषणं | ृदन्तपद् च तदुपर्थप्यिकरियाः 
परम् । कदन्तोपस्थाप्यक्रियाकतृकममणोः पीति सूत्राथः । यदा 
छतीति सति सततम । छदन्ते सति कतरि कर्मणि च. ष्टौ भवतीति 
सूत्राथः । अर पक्षेऽपि प्रत्यपतस्या छुतमषत्युपस्याप्यक्रियानिर 
पित एव कत कमं च गृह्यते । सूत्रोदाहरणप्-- मवतः शायिका; 
अपां खर्ट । कर्तरक्मणोः किम् ! श्ण भेत्ता | 

नन्वत्र ऋणं व्यथम् | कतृकम क्रिय | तद्वाची च 
धातुरेव । धातरि हये प्रत्यया विधीयन्त-- तिडः कुतश्च | तत्र 

टदशेषु न टोकाव्यय--' इति निपपरेन तद्वित्रदरदन्तयाम एव 

पटी भविप्यति | किमत्र दद्रहणेन ¦ 

न च पाचयति यज्ञदतो देवदत्तेत्यत्र प्रयो्यकर्तरि प्ट 
वारयितुं छद्रहणम् । णिच् तु न दिति. वाच्यम्, टयम 

= ॐ क (^~ रै 

नेत्यननेव निपेधपनिदेः ; उप्रृत्यथेक्रियायेगि नेति तदरथौत् | प्राच 

गुणभूता प्रधानभूता वेत्यदेषः | 

न चात्र छृद्रहणमत्रि 'उमयप्रात्तौ कमणि" इ्यत्तरसूत्र 
उमप्रवज्तिप्रयो नक इत्यथकस्य उभयोः प्रातिः यस्मिन् कृदन्त ई? 
वटुत्रदिरनापत्तिः, षष्ठीविधयके छद्रहणामनि षष्ठया अनेमित्तिकसेन 
त्परयोजकत्वस्य कृत्यत्तमतरेन अन्यपदाथप्रसिद्धः । तथा च तत्पुरुष 

एव स्यात् | तस्मिन् सति ओदनस्य पाकः, ब्राह्मणानामागमनमिति 

भित्तक्रियानिरूपिते कतरि पी न स्यात्, कर्मण्यवरेतिं नियमनात् | 
प्ति तु छृद्रहणे छतस्तत्परयोजकत्वात् अन्यपदार्थस्य स्पष्टत्वेन 

' उभयगतिरिह मवति ' इत्यादाविव । उभयप्रा्त' इलत्रापि बहु- 



॥ ९१ 

हिः सिध्यतीति वाच्यम्, छृत्पदोपादनिऽपि देवदत्तकतृकयज्ञदत्- 

कमकगमनहननमित्य्ं देवदत्तस्य यज्ञदत्तस्य च हननमित्यत्र एक- 

धातुवाच्यमिन्नक्रियानिरूपिते कतरि पष्टीनियमव्रारणाय एकदृरतय- 

यत्रह्टतिनिङूपितक्रियाक्रमणीत्यथस्य व्याख्यानटम्यत्वतरत् ममापि 

करतृत्वकर्मत्वयो; क्रियास्पिक्षत्वेन क्रियायोगमन्तरा कवरकमन्यपद- 

दासमतरेन ताम्यामालिप्तक्रियावाचकथातिरिव अन्यपदायेलपमतेन 

तस्य सोत्रद्धत्पदेनानुदधेवऽपि वस्तुतस्तस्य पीप्रयोजकतवेन 'एकाचा- 

ह--' इत्यादाविव व्याल्यानदिव वहुव्रीदिणा तछछछाभिन तदथ 

करत्पदरानपेक्चषणात् । 

न च करोतीति छदिति व्युत्पस्या गुणमूते गिच्पर्त्य 

कतरि भदिका देवदत्तस्य यत्तदत्तस्य काष्टानामित्याद्। पष्टयथामिति 

वाच्यम्, तृतीयावत् गुणभूते कतरि पचा अपि पषिद्धः | | 

न च नदीं नाविकः, आभिको भमिमित्यादो तद्धितोपस्थाप्य- 

क्रियानिशूपितकमणि प्ीवारणा्थं द्रहणमिति वाच्यम्, तद्धिता- 

दिना कारकान्वययोग्यतावच्छेदकपताध्यत्वेन तरणदिभानामविन 

तत्करियामादाय कारकविभक्तेदुवचत्वात् | 

न च छतपर्मी कटमित्यत्र तद्धितान्त षटोवारणाथं इद्रदणम् | 

अन्यथा दतं पर्वमनेनेति तरग्रहे सुप्सुपेति तयोः समाप्ते ततः 

पर्वा इति सूत्रेण कतरि इनिप्रत्यये छते तत्र कटस्य व॒मतेन 

पठी स्यात् | सति तु छद्महणा तत्पाम्वत् कदन्तमात्रापस्थाप्य 

करियामाघ्ननिरूपितकर्वैकरमणेरेव पष्ठी ; न तद्धितापस्याप्यक्रियाया 

मपीति न सेप इतिं वाच्यम्, निष्ठन्तषतृपात्तक्रयायाग न ईव 
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नेन निषधनव षठयप्रात्त्या तदथं दद्हणस्यानावश्यकत्वात् | 

न च कतव्यपर्वी कटमित्याद्ा पछचप्रवृत्तषे दृद्ररणमिति 

वाच्यम्, जः सक्मक्रलेन (तयेरिव--' उति नियमेन कमण्येष 

तद्यस्य प्रवृस्या तेन कर्मणोऽमिघानिन द्वितीयापष्ठयेरुममोरप्यप्राप्तच। 

त; शवाक्चद्यवासमवात् । करि च कर्तव्यः कटः पमिति त्िग्रह 

' मत्रिरोषणानाम्--' इति निभेन वृतेव दुटमता | तस्मात् 

कददणं व्यगरमतेति नेत्, अत्र कोस्तुमक्ृतः-- 

नेह पच्यते शक्यं शुदृषटन्तुमिव्यादाषिव कममःमान्य 

प्रत्यये सति पव॑ कटद्हपकमविरोषसचन्वमप्रतिपद्यमान एव कृतशब्द् 

पर्वरब्देन समस्यते | पश्चात् कि कृतमिति भरिरापजिज्ञामायां कटरूप 

कर्मविेषसन्ये सति तत्र पष्ठी स्यान् | तत्र पष्ठीवारणायं द्रहणम् 

न च कर्मसामान्ये प्रत्ययऽपि शक्यं शषुदुपहन्तुमित्यतरेव कैटस्या 

मिधानं दुवौरमिति वाच्यम्, तद्धितार्थिन एकार्थीमूतस्य कतशब्दः 

कटेन सह निष्कृष्य सामानाधिकरण्येनान्वयासरभवेन तदमिधानाष 

भवात् । शक्यं श्ुदुपहन्तुमित्याद तु तयोः सामानाधिकरण्यनान्वया 

दृभिहितत्वात् न हितीया, गुणमतक्रिययापि कारकाणां येगत् | 

प्रते च कटस्य इृघालर्थफलाश्रयत्वात् तते द्वितीया | इनिभ्रत्ययर्र 

आश्रमोऽथः । धाल्व्भस्य कतेस्तत्रान्वयः । कटपदार्थस्य कमं 

धात्व अन्वयः | क्तप्रत्ययस्य कमणोऽपि ततरेवान्वयः | तथा = 

कटकमविषयकप्राकालिकट्त्याश्रय इति वेध इत्याहुः ॥ 

अन्ये तु कर्मस्ामान्ये कृत्प्त्ययेऽपि व्रिशेषानालिङ्गित 

सापरान्याभावेन कमत्वावच्छिन्नस्य सर्स्याप्यभिषानं दुर्वारम् । कट 
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पराशरस्य धात्वर्थे अन्वयोऽयुक्तः, समानपदोपात्तक्तप्रययनोध्यकमणैव 
कमकाइसाया निवृच्या बाह्यकटादिरूपकमाकाडक्षामविन तद 

तदन्ययामंमवात् । किंच कारकाणां तदथप्रत्ययान्तधातुसमभिव्याहरि 
धात्वर्थं अन्व्रयोऽगव्युतन्नः | अन्यथा तण्डुलं पचति इत्यर्थं तण्डु 
पचति इतिं प्रवग(पत्तदुरवारत्वात् । सति समवे तत्रेवान्वय जंत्स- 
मकरः | यत्र तु तथान्वय बाधकरमुपटम्यते-- वृत्तस्य विशेषणयोगे 
न ' इति | तत्र तु धात्वर्थे अन्वय इत्यपि न युक्तम्, तण्डुल पृक्रीयति 

इत्यादिप्रयेगापत्तः । सिद्धान्ते तु तण्डुलं पक्रीयतीति न; कारकरारणा 

तद्करप्रत्ययार्थऽप्यकदेश्षतवेनान्वयापमवात् ‹ ऋडस्य राजपुरुषः ' 

दृतिवत् तथा प्रयोग एव न | क्रि च तण्डुलः पच्यतेतमा- 

मित्यादौ कमणः क्रिययेव योगात् द्वितीयापत्तिः | यदि तत्र 

क्रियाविशेषणीमूतेन लकारार्थेन कर्मेणान्वयः, तर्हि कत्थना 

प्यन्वथे। दवार् एव । तस्मात् कारकाणां तदयकमरत्ययप्तमभिव्याहर 

धालरथान्वयोऽव्युलन्न एव | कमेसामान्ये प्रत्यय इति पक्षोऽपि न 

मुक्त एत्र । तस्पात् पच्यति तण्डुलः स्वयमेवेत्याद्। व्यापरणामविव- 

स्(वन् अत्र कर्मान्वययेोमग्यधात्वथेफलांशस्याविवक्षया अक्रमकत्वात् 

भावि एव प्रत्ययः | छृतं ` पृवेमनेनति विग्रह सुप्सुपति तमत्त) 

तद्धितश्च | ततश्च छनपूर्वीत्यियं पूवे कृतवानित्यनेन प्मानाथकरः । 

समामतादिनानन्तरं च वृत्तिमिदात् पूवं त्यक्तस्य फटंशस्य विवक्षया 

कटस्य गुणमूतक्रियया तेवन्धः। तथा च एताटराविषिय पर्टवारणाथ 

गद्रहणप् । न च कृजेऽविवक्षितकमकतया अकरमकतन भवि 

= क्तप्रत्यये पश्चादपि कमंन्वयो दुर्वचः | अन्यथा प्राम गम्यते इत्या 

| 

| 
= दिनोगापतरिनि वाच्यम्, विवक्षायाः प्रामाणिकप्रयोगानुरोषिलेनास्म- 
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दीयवितक्षया अतिप्रपङ्गापादनस्यायुक्तत्वात् अप्रयुक्ते यथ 
लक्षणं प्रयोक्तव्यमिति ` भाप्योक्तन्यायात् | अन्यथा अभ्रु 
पर्या राजदारा इत्यादिष्वप्रमथसमापवत् अन्यत्राप्यसमथमम 
सापत्तेः | अत एव कतपूर्वत्यत्र (न रोक--) इति निषे 
न । अन्यथा तेन निषेधनेव ष्टयप्रात्तया भाप्या्रगतिः 

मिद्धान्ते त॒ निष्ठान्तपदशक्तिन्ञानपसहकरिणो पस्थितक्रियाकतृकमणिर 
तेन निपेष इति नात्र तत्प्रति, सकमंकञजधातुप्ररतिकमावक्तानः 
स्य ईट शवृत्तिविषय एव साधुत्वीङ्गीकरिण अन्यत्रप्रयोगात् तदनः 

मत्स्य पथक् शक्तिभहे मानाभावात् । परकृत च कषातुक्तप्रत्ययपुवदान 
इनिप्रत्ययराक्तिन्ञानपरशटततद्धितान्तसमुदायदक्तयेव तदर्थोपस्थित 

पवकालक्रियाककतृणां परस्परविरिष्टानां बोधः; न तु तादृशां 
पर्थितौ शदन्तशक्तिन्तानमपि सहकारीति शछदन्तशक्तिन्ञान प्तक 
रेण उपस्थित्यमावान्न दोषः । न च गत्यथम्यो मावे क्तं 
( गत्यथाकमक ~ इति सूत्रेणानुशापनेन तस्य टके ̀ स्वातन्त्रये 

प्रयोगसंमवात् तदन्तश्चक्तिमहप्रयोज्योपस्थितिविषयक्रियाकमत्वाः 

गतपूरवी आममिलाद षी दुवांरेवेति वाच्यम्) उक्तरीत्या न रोक - 
इतिं निषेषेनादोषात् | न च पक्रपूरवी सपम् अधो पूर्वी वेदमित्यादिप्रये 

गासंमवः, सकमकरग्रह्टतिक मावक्तान्तस्यान्यत्रानमिधानादिति वाच्यप 

छरतपर्वी कटं भुक्तपूर्वी ` ओदनमिति छद्रहप्रत्युदाहरणप्रदशनपर 
माप्यण छद्रहणप्रत्युदाह्रणयोम्य शवृत्तिवेपय एव तस्य साधु 

नान्यत्रेत्यङ्खीकरिणादो पादित्याहुः ॥ ̀ 

केचित्तु भाप्योक्तकतपूर्वी कटमिति प्रत्युदाहरणान्यथानुपपच्य 
 मकमंकाणामप्यतिवक्षितकरममतया अक्रमकत्वात् मवि क्तः । मा 5 
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विवक्षा इटशविषय एवेति नातिप्रपङ्क इति कल्पनमयुक्रतम् , तस्या 

न्यथाप्युपपत्तिसंभवात् । तथा हि -- कृतप्ी कटमित्यतन कमेण्येव 

तप्र्ययः, न तु भत्रे | न नैवे क्तेनामिषानात् द्वितीयानापत्तिः, 

कृजुधातृपस्याप्यक्नियाकमणः क्तेनोक्ततवेऽपि ' सपूर्वाच्च ' इति 
सत्रेण इनिपत्ययस्य कर्तयनुशासनन तदुपस्थयाप्यगुणीमूतक्रियानि- 

ह पितकमणो ऽनुक्तचात् दितीयोपपत्तेः | एवं च कटस्पकर्मण- 

स्तदिता्मावनाकर्मतेऽपि कृदन्तोपस्थाप्यमात्रनाकर्मत्वामावात् न 

पीति बोधयितुं कद्रहणमिति न किनित्प्रतिकूलम् । न चे 

क्रियमिदस्यैव कममेदनियामकतया तद्धितस्यापि एतादृशे विषये 

सममिनग्याहतक्ियाकतरय॑व प्रवृस्या तेनापि तस्या एवेपस्थित्या 

प्रकृते तयोः कत्यो्दासंमेन तप्त्ययेन कृजधातवथंकृमामिषान 

तद्धितोपस्थप्यकृतिकर्मणो ऽप्यमिहिततवं दुवारमिति वाच्यम्, शयन 

मते आमन आसते इत्यादो गुणक्रियानिषूपिताधिकरणत्वस्योक्तत्व- 

ऽपि प्रथानक्रियानिरूपिताधिकरणत्वस्यानुक्ततेन सततमीवदत्रापि 

द्वितीयो पपत्तरित्याहः ॥ 

तदेतचिन्त्यम् ; इतंचकरे इत्यादयो आमन्तोपस्थाप्यव्यापार 

्रिशेषस्य अनुप्रयुज्यमानक्रजुपस्थाप्यव्यापारपिक्या विभित्तकतूकम 

कत्वठ्यावत्तये सानान्यविहेपयोमेदाङ्गकारण तगररक्यव्रगतिद्धारा 

एतत्पाधनमेोरपि रेक्यावमतिवत् कृतपरवीत्यत्रापि तद्धिताथकृत 

कज्कृत्यपे्षया विभिन्नकालिकःतरिभिततकतृकलतििततकमकल 

त्तमे तभोरमेदान्वयस्यवश्यकतया प्रातिदके राम ह्यज वृत्ता 

तप्रस्ययाथस्य प्रकृत्यथं प्रतिं [वरप पूतकाटक्र पावपयक्र 

कत्यमित्नकृत्याश्रय इति बोधात् तेन तयेरक्यावगना तद्भार कत, 
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भनयोरपि देक्यातुमनिन एतादशव्िषये अन्यतरक्रियाकमण 
उक्तेन अन्यतरस्िन्तनमिहितत्वस्य दुतरचत्वातं । शयने इते 
आप्ते आस्ते इत्यादौ पाधनमेदरात् काल्ेदात् क्रिये 
कमपरतीतिरनावश्यकतया क्रिययेमेदेन गुणक्रियाधिक्ररणस्ये- 
त्वेऽपि प्रधानक्रियाधिकरणस्यानुक्तत्वेन न॒ सत्तम्यनुपपत्तिः | 

किच वाचकमेदेन क्रियामेदाङ्खीकरिऽपि कतपृतेषदे विरो 
प्यतयोपस्यितस्य क्तार्थकमगस्तदिनाथेपनावनन्वरयेन तयोः पर- 
स्थरं सामथ्योमातरात् तद्धिनवृत्तरेवान॒पपस्या तद्ारणाय तद्धिनार्थता- 
वन्यंय॒पूवकालिककतिविपयीमृतव्यक्तितिषयक्रङत्याश्रयेो ददर 
इति बोधेन छान्वितत्तप्रत्ययोपस्याप्यकरमणेव तदिता्थक्नैः कमा- 
काडल्ानिवृस्या कटादिरूपतराह्यकमेणस्तत्र करममत्वेनान्वयामंभतरेन 
हितीयोपपत्तरसमवात्; अन्यथा धात्वर्थपगररीतक्रमकमावनायामपि 

बाह्यकमन्वियापस्या वायुं जीवतीति प्रयोगापत्तिः | किं च व्रिमक्तच- 

शकम दिर्थात्वथौन्वयस्येव व्यु्त्रसेन तद्धिनाथगुणमृक्रियान्वयाऽ- 
युक्तः ; अन्यथा पूरौ कटमिति प्रयोगापत्तदरारतान् तद्धिताथमतर- 
नायां दितीयार्थक्मत्वान्यये धातुमममिन्याहारस्यात्र सत्वात् | नच 

यत्र॒ तद्धितवाच्यक्रियायाः सममिव्याहनघातुवाच्यक्रियया अभदरः, 

ततैव कारकरान्वय इति न दाप इति वाच्यप्, एवमपि तयां तरिं 

तारिक नदीम् , देवनन दीव्यति दैवनिकर दु॑धिनः पणडवमिति 
प्रमोग।पत्तः । यदपि-- इनिप्रत्ययस्य इत्याश्रयरूषः कता अथः | 

क्तान्तं च दृनिनिरुकायै तत्पयग्रारकम्; न तु कतिकरमाथकर् ; 

तथा च क्तान्तेन कमानमिधानान् न द्विनीयानुषपत्तिः | तद्धिनिन च 

धातथतरेमपस्यित्या तत कटेत्तरश्रयमाणाप्पत्ययाथान्वममचेऽपि 
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न कारक्राणां षाल््थान्वयनियमभङ्कः, क्तान्तस्य तात्पयग्राह्कतथा 
तद्धिता्थमत्रनाया धातुप्रयोञ्योपस्थितिविषयत्वानपायात् । एव च 

तदधिताथमावनान्विये प्ठीवारणाय शद्रहणमिति, तत्त सुन्दरम्; 
गमीरायां नद्यां घोष इत्यादद नदीपदस्य गभीरनदीलक्षकत्ववत् 
इनिप्रत्ययस्य कृत्याश्रये शक्तस्य सममिष्याहतरूतपदायान्तमविण 
र स्यभिन अस्य तालर्यग्राह्कलवापमवात् । न च कृत्याशचमे 
राक्तस्यापि टक्षणय। कृनिविषयतोधकरत्वेन तस्य तात्प्थ्राहकत्वं 
भवतीति वाच्यम्, तथा सति कृतपूर्वी देवदत्त इति देवरतत 

पटेन मामानापिकरण्यानुपपत्तेः | न च छृतेत्यत्र भासमानप्रत्य- 
याथान्तभत्रिण वृस्यनङ्गीकारेऽपि कप्रत्ययपङृत्यर्थान्तमीतरेण वृ्यङ्गी- 
कारातस्य तात्पयग्राहकतं सुवचमिति वाच्यम्, प्रत्ययरक्तयेव 
तः प्रकारतयापन्थनिररमतेन तददेशोऽपि तात्पयग्राहकानपेक्णात् | 
न च कारकाणामन्वय्निद्धय धातुना यन रूपेण उपस्थितिः, तन 

रूपेण प्रत्ययन ठक्षणया उपस्थितिमिद्धयथं तात्पयग्राहकरापिश्त ; 

शत॒ एव पूर्वत्यत्र इनिग्रत्ययाथरतो कटमित्यस्य नान्य हृति 
नेोच्यम्, तथा सति कमरे ठकस्षणय। व्यापार्रय पध! जेप 
तदु देवदत्तेनेति प्रयोगापततेः | किच नानिक दृव ट द .त्सवस्य 

तरणाथवेधङते ' नौद्यचः -- ' इत्यवारिकरनरती।वा!तड : दपर 

कतिमृतनृधातेरपि प्रयेोजकत्वन तस्यापि धा मयाज्यापरस्थि-1\षय्- 

चन तन नद्ीमिस्यस्याप्यन्वयापत्तः | एवमााक्षके दृत्यादातपि देव- 

दत्तमित्यदिरन्वमो दुर्वारः स्यात् | यदषि-- प्रपानीमूतरुत्तद्धिता- 

रयातान्यतमानमिहििवं हितीयप्रयो नकमिति , तदापि न; प्रकरस्त- 

0दुल(ऽस्तीत्यादौ हितीयापत्तः) तण्डुरं पक्त्वा आओंद्रनो भुज्यत 

0 
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इत्यादो हितीयानापत्तेश्च | न च गुणप्रत्रानमावापतनक्रियानिरू पितः 
कर्तुः कर्मणो वा यत्रेकत्म्, तत्र प्रधानक्रियानिरूपिततच्छक्तचुभि 
धनि गुणक्रियानिषपिततच्छक्तेरप्यमिहितवद्रानमिति वाच्यम् 
ओदनं पक्त्वा ओदनो मुज्यते चेत्रेण पक्त्वा चेत्रौ भुद्क्त इत्यः 
दवितीयातृतीययोरनापतः, ! श्रुलाप्य्थं नानुमतस्तेन सोऽधः कव 
द्विना ' इत्यादौ द्ितीयानापत्तः) पूरवाक्तनदर नाविक इत्यादिप्रभीग 
गा मापत्तश्चेति रिङ्ग् ॥ 

|| श्रीः ॥ 

॥ माधवाभरणम् ॥ 
[8 क # 

्रीमूमिनीक सहितं सववियाद्रिदेवतम् । 
कुन्दमन्दारसुभगं नोमि श्रीहयकधरम् ॥ 

कोमुदीयुतमनोरमेत्सुकेदुनिवाधतिमवः स मावरः। 
वदमेरिगुरुपरकतिदश्वमिदपहीनगुणवान्विवुध्यत ॥ 

सुव्र्ता तावन् वृत्रा वृणा एति रूपदययं माधवनोद्। 

हम् | तत्र तदायानिन्ञानेपततवत्तानिरसनाय तदाशयः स्फुटाक्रि 

य ॥ 

अत्रेत्थं तदाङशयः-- आघुनिकररस्मामिर्खक्षणेकचक्ुप्कतग 
टशणप्रतृ्यतुरेषेन प्रवर्तितव्यम् | तत्र च प्रमाणानामेककण्ठे संभ 
वनि तेषां परसरपराङ्मुखोमावक्रस्पनं न मामाणिकहदथगमम् 
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नथा च मूतरवार्तिकमाप्याणमिकमत्यं नीला वेयाकरणैक्ष्यं निधार- 
यितुम् | वृत्रघ्न इत्यादो च सूत्रकारमते वैकलिपकमेत्र णत्वं प्रव- 
वितुमहत्ति; न तु नित्यम्, न वा निषेधः | तथा हि-- 

जलण्डपदस्थत्वामव्रेन "रषाम्प्रामू--' इत्यस्य (अट्कु- 

प्याह ' इत्यस्य नियमत्िधिलन प्रापक्रान्तरप्तपिक्षतया अत्र चनि 
त्यगत्वतापकरत्रिध्यन्तराप्रतृयया ( अटकुपाड-- › इत्यनेनैव नित्यस्य 

च केवटगोगिकरलन ' पूवपदात्--' इत्यस्य चप्रवृत्तिः | अखि- 
परो स्थानिवद्रावनियेधेन उत्तरपदस्यकराच््वामविन न ! एकानुत्तर- 
पदे " इत्यस्य प्रततिः | न च ममापचतुष्टमेऽपि ‹अनलिधौ ' 

इत्यस्य प्रसक्तिरस्तीति कथमत्र स्थानवद्रावनिषेध इति तु न शङ्कि 

तव्यम् ; अलः परस्य विधिरिति पञ्चमीप्रमापे तत्निषेधमंमवात् । न च 
मूत्रे प्रचम्यन्तस्योपादानामावाच्न तच्निषेषसभवद् ति वाच्यम्, निमि 

तत्वेनोपादानावश्यकतायां मानाभावात्, किं च कक्ष्यमाणवातिकस्य 

अत्पूरवग्रहणस्य च लक्ष्यसाधने भाप्यकृता विेषामावसुचनात् आतः 

परसेन प्रा्रानीलयादौ णत्वाप्रवृततिततपादनेन सामथ्येवणेनायोगाच प्रधन 

न्तीत्यारौ स्थानिवद्भतरिन अत्पू्रत्वमाभ्रित्य 'हन्तेः- इति णत्वप्रसक्ता 

तर स्थानीभूतादलः परस्य विभित्वेनास्विधित्वस्य वणनीयतया ` 

निमित्ततवनोपादान एवाल्तिषित्वमित्ययुक्तत्वाच्च, हट्ड्यादिभूत् 
मप्ये प्रथमहस्प्रहणामत्रिऽपि सेयोगान्तछेपिनैव तह््यसिद्धिमुपवण्यं 

नकेपरुत्वयोरे दो पतत्समाधानयोरमिधानात् येरित्यादो त्वद्रीत्या 

स्यानिपद्तरिन संमेगान्तलेपप्रसक्तावपि तच्छङ्कपमाधानयोरकरणेन 

निमितततेनानुषादनिऽपि वस्तुतोऽलः परस्य विधित्वेन ! अनद्विधो ' 

इत्यस्य प्रवृतेः स्वरीकारावश्थ॑मावाच्च, क्षीरेेणेत्याद्। अलिविधितेन 
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स्थानििद्रावाप्रवृ्तेकाच्त्वातिरेग्राथताया अन्तादविवत्सुत्रस्य शेखर 

उक्तत्वेन तत्र च निमित्तत्वेनापादानामवरेऽपि वस्तुतः स्थानः 

परत्वेनेव तस्य वक्तव्यत्वाचच, समासचतुषटयस्यैवाकरे उपलम्यमानतया 

प्रकारान्तरेणास्िधित्ववणनायोगात् त्वद्रीत्या तादश्रश्ञेलरविराधाप- 
तेश्च, हे गौरित्यादो पचचमीसमासप्र्च ' अनः परस्मिन्--' इति 
स्थानिवद्रतरेन 'एद्द्स्वात्-' इति सवुद्धिलापमाराडतेय) प्रतिगणस्यः 

इति भाप्योदाहरणन पञ्चमीप्रमाप्तपक्त स्थानिवद्रावस्म अनित्यत्वज्ञाप- 

नान्न देष इत्युक्तवा) निमित्तत्वन्तिरो तु न मानमिति शेखर््ना 

वीतत्वेन त्वन्मते पुतरत्तरसुतरयर्विरूप्यापत्तश्च, मन्मतरीत्या संभ- 
वति सारूप्ये वैरूप्याम्युपरगमस्यान्यास्यत्वाच्च ॥ 

नन्तेवमपिं भूतार्थं ‹ बह््रण -- ' इति नियमेन उपपदा- 

न्तरे वितपोऽगरवृत्तावपि वतमाना “किप् च ? इत्यनेन तत्पमव्रात् 

प्रकर्षेण हन्तीति प्रहा तस्माच्छसि प्रघ्न इत्यादो वातिकमतविरुद्मपि 

एत्वं सुत्रमते ‹ हन्तेःत्पूवस्य ' इति नित्यं प्रपरत्येव, स्थानिवद्रा 
वात् | नहि तत्र मरागुक्तरीत्या अस्िधिलेन स्थानिवद्रात्रानिपेधः 

संभवति, ' अछ्छोपोऽनः ' इत्यछ्ोपरूपदिशषविभौ ! हन्तेरतपूष॑स्य ' 

इति णत्वतरिधौ च अदिति विरिष्टप्तमुदायाश्रयणनाल्तिषित्वामावत् | 

यथोक्तम् ‹मो भभो--? इति सूत्रे रेखरेण--अग्रहीरित्यत्र 

द्व लेपे च इदू्वनैव निर्दश इति न देप इति । स्थानितत्ूत्र 

दरखरेऽपि--शब्दतः स्थानिस्थान्यवयवान्यतरात्यत्तिपमपतो विरे 

प्यतया विङेषणतया वा यत्राश्रयणम्, तत्र निषधः | शब्दत 

इत्युक्तेरमरीदित्यत्र ! इट ईटि ' इति सिध्यति, दीप्रविधराकत्न च 

हट इति समुदायाश्रयणात् ; अन्यथा टकारस्य अनुतरन्मतरात् 

|, 

षे 
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रकारमत्रस्येवोमयत्राप्याश्रथणमिति अचल्िपित्वं स्यादिदुक्तम् | 
तया च अदिशविपो कायन्तरविधा च शब्दतो यत्र समुदायाश्र- 
यणम्, तत्र अस्विधित्वं नेति रेखरमतं सिद्धम् । उमयत्प्रहणात् 
दीयत्रिधावत्र च स्मुदायाश्रयणादित्युपाद्ना्च स्थानिविधावपि 
समुदरायाश्रवणं शेखरकारामिरेतमिति तत्तात्प्यकल्पनमयुक्तमेवेति 
सुधौभिरवगन्तव्यम् | एय च प्रति जह्छोपोऽनः इत्यछछोपरूपदिरश- 

परिधौ ' हन्तेः-- " इति णत्वव्रिधौ च उभयत्रापि शब्दतः अत्" इति 

समूदायाश्चपरणात् नालिप्रित्वप्मवः | अत एव॒ भो भगो--ः 

दति सूत्रे अश््रदणाभति परयस्सु इत्यादा ।रोः सुपि" इति सुव- 
विधानान् तव्रद्धेशतिया भा मगो-- इति यत्वविधौ न शब्दतः 
४ र:' दूति ममुदायाश्रयणात् ' अनल्िधो' इति निषेषाप्रवृस्या 

स्थानिवसन रुत्वात् यत्वे स्यादिति अश्य्रहणस्य तदप्वतेनं प्रयोजन 
मिति, देवाः सन्तीत्यादौ ' खरवप्तानयोः--) इति सूत्रण इब्द्- 

ता रेफस्थनि विपतमंत्रिधानात् यत्वतिधा !रोः' इति समुदाश्रयण- 
ऽप्युमयत्रापि समुद्रायाश्रयणामावात् अस्विधित्वेन स्थानिचखाप्रपक्त- 

स्तत्र अश्ग्रहणाभव्रेऽपि न दोष इति च शेखरोक्तं संगच्छते ॥ 

अथ ५अबत्' इत्यनेन अकारस्येवोपस्थितिः, ! तपरस्तत्का- 

स्य ' इति संज्ञाकरणात् । ट" इत्यनेन तु समुदायस्यवोष 

स्मितिः | शब्दत इत्यस्य प्राथमिकोपस्थितिविषयो निर्दट 

समानानुपूर्वकिः समुदाय इत्यर्थाऽभिप्रेतः । तथा च इटशब्देन 

प्रथमतः समुद्रयिपस्थितेरनन्तरमनुतन्धविनि्माकेऽपि न दौषः | 

अब् ' इति शब्दन तु प्रथमत एव अकारमननस्योपस्थितिरिति 
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वैषम्यं तु न इह्भितव्यम्, इट्शब्देनापि चिति य ईकार 

इत्येवं प्राथमिकोपस्थितेरम्युपगमादविरेपात् । अत एव निष्ठासूत्र 

मव्यप्रदीपोदचेति-- (गुत्तिनुकिद्यः सन् ' ' सन्यदोः' हृत्या 
धातोः नित् प्रकारो भवति । नित् यः सकारस्तदन्तस्य द्वित्वमित्या- 

दरथं इत्युक्तं संगच्छते. अत एव॒ (क्यच्छन्दापि' दृति मूत्रे क्रित 
यो यप्रत्ययस्तदन्तादुप्रत्यय इति व्याख्याय क्यजन्तादिव कण्डरा 

द्वियगन्तादमि ‹तुरण्यवोऽङ्गिरसः' ¦ प्पयंम एपयेतः' "शकुन 

भुरण्युम्" इत्युप्रत्ययः कंयटहरदत्तादिमिरुदाहतः संगच्छत । 

रश्यानुरेषेन आनुपूवीविशेपं विवक्षित्वा अतिप्रसक्तिनिरसनीया | 

एतेन “घञः सास्याप्-- हृति अप्रत्ययान्तादपि ' टि दणन्--' 

इति दीप् स्यात्, तत्रापि जित् यः अकारमत्ययस्तदन्तादित्यथंस्यन 

उक्तरीत्या समवादिति हद्का परास्ता; तत्र क््यानुर।दन स्वाव्य- 

वहितोत्तरत्वदूपविरोपणस्यापि विवक्षणेन स्वाग्यवदहितीत्तरमक।रत्के। 

योऽकारप्रत्ययस्तदन्तात् ईनित्यथ।म्युपगमनादापात् । (तच्छीः 

लिक णि अगकरर्थम् इति तु उक्तश्रारतात्पयकमेव सनातीय- 

नियमा्थकमिति न तदुपपत्तिरिति ध्येयम् । "िनडिन्मत्सु प्रतिपिधः 

इति वाकिन अनुबन्धविनिरमुक्तसयेव प्राथमिकरोपस्थितिविपयत्वलामाच। 

अत एव ' हटन्त्यम् ” इति सूत्रे ‹ पदार्थोपस्यितिरनुबन्धविनिः 

मुक्तस्थैव उगरेशकाट एवेत्प्ेति ‹ नान्न ' इति सूत्रमाप्यत् | 

अत एव ° इदम हवा › इत्याद अण्तवात्सवणग्रदणमाशद्क्य “अप्र 

त्ययः ' इति निषिध्यत इति भाष्योक्तं संगच्छने ' इति शेखरोक्त 

संगच्छते | अनुन्धविरिषटस्योपस्थितो हि इश इत्यनेन इग इत्य. 

सतरोषस्थत्या ताददसमुदरायस्यानण्तवात् तदाशङ्कासमाधाने निदन 
। 
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स्यातामिति तद्गप्यासंगतिः | ' अस्य खौ ' इत्यादौ प्रथमो पस्थितेन 
सत्तण्रहणबोधनेन चरितायेलात्स्मुदायोपस्थित्यनन्तरमनुबन्धवि 
निरमोकरिे अण्लात्सवणग्राहकतापादनमयुक्तमिति तद्भावः | किच 
इटरशब्दस्य इकार आदिरित्यथः, अच्छब्दस्यं हृस्वाकरार् इतिवत् । 
तपरसूतरस्येव ‹ आद्यन्तो-- ' इत्यस्यापि संज्ञाविधिलस्यापि माप्य 

प्रदरितलात् । तथा च मरति इत्पंत्तकटकरारककारा क्रमेण आद्य- 

न्तशाग्ययाः सन्नति ! आद्यन्तौ इत्यस्याथः मिदो भवतीति 

प्तालवमिक्व्दस्यापि तुल्यम् । न च संत्ताविपरित्ववणनेऽपि पारभा- 
पात्वस्मेव स्थापनात् अस्थितपक्षाश्रयणेन वेधम्यनिरासो न भुक्त 
इति वाच्यम्, माप्यना तत्सुत्रस्य संज्ञाविधिलर रक्ष्यासिद्धिरूप- 

दूयणानुपन्या्तेन पक्षद्रयऽपि लक्ष्यिद्धौ तुस्यकक्षताववोधनात् । 

अत एव मञ्षायां नञज्थनिरूपणावमरे-- अव्ययी मावस्य नित्यत्वात् 

मूते न धर इति वक्रं दुर्टममित्याश़कंय अस्थिनऽपि "पृव- 

पदाथप्रधाना नञ्तत्पुरुषः इति पक्ष तत्पुरुपस्याव्ययीमावन बाध 

प्राप्त्य सत्यामपि माप्यद्ता तदशहाया अकरणन नजाऽग्यवी 

मावरामावानुमानात्ताटशवकरयं निव्यृं संगच्छत । अन्यथा ततरता- 

त्रापि टश्यागिध्यनाश्ङ्ऽपि अस्थितपक्षलात्रदं भाप्यं स्वाभिमत 

साधकेन प्रमाणीकर्मुं युक्तमिति तुल्यमिति मञ्जपाया अमः 

गत्यापत्तिः ॥ 

एवे च प्रन इत्यादा अनल्विधौ इति निषधानवतारत् 

। हन्तेः---' इति णत्वं दुर्वारमिति चेत्, सत्यम् : अत्रत्यशन्दत 

इत्यादिशेखरमनस्य बहुतरदूषणग्रस्तत्वन हेयतवादुक्तदोषप्रवृततः । 
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अन्यथा तदुक्तरीत्यभ्युपगमे (ग्नाम्यस्तयारातः' इत्यत्र शब्दतः 

' आतः; इति समुद्रायाश्रयणात् (ङडः शाकटायनस्य ' इत्यत्रापि 
' सातः, इत्यनुवृत्तेः सखात् उमयत्रापि शब्दतः समुदायाश्रयणात् 

दरिद्रातिरडि आपि स्थानिवद्रविन प्रत्ययस्य स्थाने 'ठडः 

शाकटायनस्य ' इति जुमो वेकल्िपिक्त्वापत्तिरिति दिद । दूषणा 

न्तराणि तु अस्मत्छतप्नयुक्तिरत्नावल्यां व्रष्टव्यानीत्यटं प्रप्क्तानुपर 

सक्तपरिधावनन ॥ 
क 

नन्वेवमपि पञ्चमीप्रमामपक्चि ' अचः पररिमन्--' दान 

स्थानिवद्रावात् वृत्रघ्न इत्यत्र णतं दुर्वारमेव । अत एव्र *अलिः 

भत्वेन स्थानिवद्रावामावात्' इति माधवग्रन्थुपन्यस्य, अचः परस्मिः 

त्नित्यस्य असिध्यथत्वात् तद्गन्थस्य अयुक्तताक्ता त्वताधिन्या 
मिति चेत्, नैतद्युक्तम्; अच्िपरिलन स्थानिवद्ावो नेति वदतीऽ- 

मितेताथंस्यानुषद्मेव स्फुटीकृतत्वात्, प्रत्युत स्वस्येव तच्च 

धनैधुयमूचनात्, ८ अनः परसिन्-- इति स्थानिवद्रावस्य 

पश्चमी पमापरपल्च अनित्यत्वात्तदप्रवृत्तः मुपपादत्वाच्च | नच ˆ तस्य 

दोषः -- ' उति वार्तिके णग्रहणात् णत्वतिप्रय अवश्यं स्थानिनद्रा- 

वनेव मवितम्यमिल्यभ्युपगन्तव्यमिति वाच्यम्, तथा सति व्यू 

छनत्यादौ अमोगवाहानामटरसु पठन अन्तात् विसगस्थानिकम- 

कारव्यवधानिऽपि पञ्चमीस्मापतपक्च ‹ अचः परसिन्--' इति 

स्थानिवद्वावावश्यभविन णत्वापत्तेः } यद्वि तत्रायोगवाहपाठस्य 

¦ अनल्विपौ ' इति निषेधपिद्धिफल्कतया वातिककाराभिमतत्वन 

तत्मामाण्यात् णत्वक्रिषावपि अनित्यत्वत्तदप्रवरृत्तिः ; अन्यथा ताद 
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दाफटठकथनापरगत्यापततेरिति मन्यत; तदा वािकातपत्र्॑रहणयेोर्ः 
शरपिद्धां तुल्यक््यतासुचकवकष्यमाणमाप्यप्रामाण्याद् नित्यत्वं शाक्य- 
माश्रयितुमित्युपशम्यतु भवान् | ' कुमति च! इति णरत्वतु न 

वृत्रघ्न इत्यत्र शङ्काहम्, संनिपातपरिभाषातिरोधप्रसक्त्या तत्र तन 

एत्वाप्रवृत्तरितिं बाध्यम् | एवं च सूत्रकारमते वृत्रघ्न इत्यादा शमाद्यन्त 

नित्यणल्वप्रतृच्या ' प्रातिषदिकान्त--' इति वैकरटिपिकरणत्वमेत 

पिद्मित्यवगन्तव्यम् ॥ 

वाप्षिककारमतऽपि वरिकरद्पस्येव प्रातिः; नवा नित्यस्य, 

नापि निपेधस्य । तथा हि--द्ममीमिवार्तिककारमतं प्रथममतवधा- 

रयितव्यम् -- ' रपाम्यां णा नः--" इत्यत्र समानपदशब्दन 

समाप्रूयम्मानपद्रस्यापि अहणम् । ' पू्पदात्--' हत्यनन 

प्मपदाचेत् संज्ञायामिति तस्य नियमात् रामनमित्याद् ‹ रपाम्यां 

णो नः › इत्यनेन णत्वं न मवति । । प्रकरणे प्रकरणमपिद् न 

योगे येगोऽपिद्धः ' इत्यभ्युपगमेन णलप्रकरणे पूवयोगे प्रति 

परशास्त्रस्य ' परवत्रा्तिदधम् ” इति असिद्धत्वं नास्तीति ' रपा्कम् 

इत्यादि यावण्णत्वशास््म डादिन्यतिरिकून्यवधनि न प्रवतत ईति 

 अट्कपु--' दृत्यनेन नियम्यत इति । तथा च पति 

¦ अट्कप्वाङ--' इति ‹पुतरपदात्-- ' इत्यनयेो्नियमवरिधिलेन 

निवृति तात्पर्यात् तरिधिनिपेधयेरुमयोरपि तात्पयक्रल्पन गौरवान् 

' सक्कदुचसितिः शब्दो न वृ्त्टयमहति ' इति न्यायत् सकृदुचरितेन 

शकयटक्ययोरुमयेरुपस्यापकत्वामेमतात् तथा सत्यावृत्तिप्सङ्गच 

व्रिधिश्ास््स्यापकूचितप्रमरस्य नियमदाखस्य विधिमुखेन प्रवृत्य- 
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मयुपगमे निरथंकपकोचक्ररपनाप्रसङ्गाच अडादिव्यवधनि संज्ञाया 

च + रपाम्यामू--' इत्यनेन गत्र युक्तमित्यम्युपगन्तव्यम् ५ 

अडादविव्यवधानि प्रातिस्तिकप्रातिपदिकेत्यादिराखन्तरेणापीति वि- 

हषः : तत्सत्रस्य प्रकरणनियामकत्वात् । तथा च अडइादिव्यति- 

सिकिव्यतरधाने न णत्वमिति प्रवस्याथः; असन्ञायां पृरपदुस्थात्नाम 

त्परस्य नकारस्य न ग्रत्वमित्युत्तरस्याथ दूति सिद्धसन तथानिव 

धतुल्यकारिता सिद मवति । अत एव "कुव्यवाये हाद्रापु प्रतिपा 

वक्तवयः! इति ‹ अट् कुपु-- ' इति सूत्रे प्रतिधेधवक्तव्पता वतक 

छतोक्ता यक्ता | अन्यथा नियमविधिलनामिमतस्य ` अट्रपु-- 

इत्यस्य विधिमुखेन प्रवृत्यम्युपगमे 'हन्तहकेरणेव व्यवाय णत्व 

वक्तव्यम् इति 'उद्युपधाग्रहणं कनव्यम्' इतिवत् कवग हकरानाव 

दाग्रहणं कतव्यम् ' इति वा वातिक निदिष्टं स्यात्, ' अट्कुपु-- 

त्यनेन वरिभिमुखन प्रवृत्तिमच्ूपप्रारूप्ये म्भवात् तत्परत्यागाना 

नित्यात् | अत एव "इमो हस्रात् ` इत् सूत्र इमु नकाराद्यागमत्व 

दुन इत्यादौ (रपाम्याप्-- हृत्यननेव णत्वमापादितं माप्य; नतु 

'अटृकु-' इत्यनेन । 'अट्कुप्वाइ-” इते सूत्रमडाद्व्यिवधरान अन्ता 

्रिधायक्रमिति तु एकदेहिमतम्; न तु तिद्न्ते वातिकमतामातं 

पए मुक्त शेखरे । एव च साति ` हन्तरत्पूव्य ! टृत्यत्र अप्पूत्र 

ग्रहणामिऽपि हन्तरित्यनेन प्रकरणविषयनियामकाटकुप्वाडिति- 

मूत्सानिव्येन प्रहण्यादित्यादौ णलप्रतृत्तित् प्रधन्तीत्यादेतरिषि 

तन णलवप्रातो हन्तरित्यनेन त्रिहितं णत्वम् । अदकुपु--' इति 

सत्रेण व्यवधनि प्रवते चेत् , तहिं हकारस्वामािक।कारपङ्च ̀  

वायतदुन्पतरव्यवधान एव न्यपति मातितारथकं सत् अतप 
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ग्रहणप्र् ' अटुप्वाड् -- ' इत्यस्य नियामक संपद्यते | अत एवा- 
तिदुतपरोपदर्दितताटशरगृूढामिपंधि बादानामततुवाभविपुमिरव वार्ति- 
ककरः ' अटकुपु-- ' इति सूत्रानन्तरम् ‹ कुव्यवामे-- इति 
वतिं पठितम् । माप्यकाराश्चव ' कुव्यवाय हद्ञेषु प्रतिभ 
वक्तव्यः ' इति वानक्रमुपादाय ' सूत्रारम्मं नैक प्रमेोनयति' इतं 
न्धयिन आनुषङ्गिकफल्टयमपि समुखूपफयेन साकं वार्तिककाराभि- 
प्रेतं क्रमादुदाहरणात्रयण मूचयितुं स्तृध्ना वृत्र्नः प्राघ्रानीत्युद्ा- 

्य॒‹ हन्तरत्पूवस्यत्यत्पवग्रहणमपि न कतस्य भवति ' इत्यनेन 

अत्पूवय्रदणमृदायाववुरोययपरायामेव मुख्यतात्पर्यं वारतिकक)।रस्य 

स्कटतरं प्रकरटीकततनतः | एवं च सति इदं वातिकं पूर्वोक्तगृढाभिपर 
घवोधकमेव; न तु अत्पृत्रहणप्रत्याख्यानपरमिति भाप्यस्वारस्याः 

लभ्यते | अन्यथा प्रमोजनं तरिना गुरुतरवचनेन मूत्रकारृतपूत- 
मरेकदशशुरेक पदप्रत्याख्पानस्यायुक्तत्वन मप्यकरारस्य तदभ्यु- 
पगमानानित्यापत्तः | ‹ अगारकदशच प्रवणः प्रवाणश्च ' इति सूत्र 

स्प अत्र अत्पूपरम्रहणमच् वृद्धिविकस्य एव तात्पयम् , तथा कल्य- 

नाया एव लाववात् | तत्प्रत्याख्यान तु णत्ववृद्धित्रिकल्पयीरुमया - 

रपि निपातनस्य तात्प्यक्रल्पनापस्या गौरवाच्च | अन एव अन्यत्र 
तत तन्न वनन वचनप्रस्यारुप्रानमय्ति विदाम न युक्तमित्युक्तत्वानं 

अस्य च सुन्ञान्वान् उपददितग्वाच नदं प्रत्याश्प्रानपरमिति 
सुवाधेमवेति तात्य्य॑ण माप्यद््ता, अत्र अवशिष्टात्पतग्रहणं कर्त 
व्यप, उत वार्षिकम् । कि ज्याय इत्यतमन्यत्रेव नप्रवतितम् | 
अतपरग्रहणस्य ‹ अटगु-- ' इति सू्रनियामकलरूपमूढा्थवः 

नोधनस्थैव वातिककारामिप्रतसेन तावन्मात्राथकत्वे ‹ हन्तरतपू्ंस्य ' 



१५८ । 

इत्यनन्तरं पठनीयस्य ' कुत्यवराय हदेशेषु-- ' इत्यस्य ' अटशरृपु ~ 

ह्यनन्तरं पठनात् वार्तिककारेण मध्मेऽपवादन्यायेन रषाम्यापनिः 

त्यस्य बाधमिद्धिरपप्रयाजनान्तरमप्यमिपरतमिति सतुता वृत्रघ्न इत्यु 

दरहत्य वक्ष्यमाणरीत्या स्ना वृत्र इत्यादौ णलवप्रवृत्तरुक्तपाठ- 
प्रयोजनं मन्दमित्यमिप्रायेण अत्य्वमरहणवार्तिकयेोराद्यस्या्थमववे- 

धयितुं पूवापिवर्गितातपतग्रहणताटशायनायकरप्रयो नततमेव॒ वार्त: 
कस्य युक्तमिति व्यक्तीकनुं च ' हन्नरतप्रच्यत्यतपृवग्रहणं न 

कलवय भवति ` इत्युक्त्वा ततः किमप्यवदना भगत्ता अवहटन- 

ममिप्रेतमवगम्यते | प्रयो ननान्तरस्य वदमि्राय ` रपाम्पाम्-- 

दति बाधस्य अनावश्यकतय। करिपथं गुपरउयेतय् | स्वतवचन 

परति अत्पू्वग्रहणं न कर्तव्यं मवति वा, न मवद. | मवतीत्यत्र 

काकुस्वरे बध्यः | तथा च प्रय्ाननवरिददात् ` , च यथान्या 

मव मुक्तमिति परिशीलनशादिनां हदयमधिरीरताति दिङ् ॥ 

किन वार्तिककारमतरीत्यापि न उक्तवार्तिकं मध्येऽपवाद 

न्यायेन रथाम्यामित्यस्य बाधक्रप् | क्रि तु अत्पूत्रहणममानफयक- 

त्न हन्तरित्यस्मैव बाधकं तदिति सरिद् भवति | तथा च प्रागुक्तः 

यु्तरव ! एकाजुत्तरपदे णः ' धकुमति च ! दृत्यनयोरप्रप्त्या वाति- 

कमतेऽपि शप्तायन्त वृत्रघ्न इत्याद प्रातिपदिकरान्त---' इति 

एात्वमपरेति प्ति भवति ॥ 

अथ स्ुघ्न इत्यत्र ‹रपाभ्याम्--' इत्यस्य प्रवृर्या मध्य 

पवाद्न्यायिन " कुव्यवयि' इति वाकेन तन्चिपेषेाऽस्तु | केवट 

योगिकृत्वन संन्ञात्वामावात् अपज्ञायां ' रषाभ्यम्--' ईत्यप्रवृ 



१०९ 

तेव्रत्रध्न इति माप्येदाहरणानुपपत्तिरिति न वाच्यम्, वार्िककारमते 
' सट्कुपु-- ' इति ' पृवेपद।त्--' इत्यनयोर्मियमविधित्वेन निषेध- 
मुखेन प्रवृत्तरुषवणितत्वेन ' तयोरपि निषेधकत्वाविशेषेऽपि समुदाय- 
निठपंज्ञात्वामावप्तपिक्षपूवपदाैति निषेषपिक्षया अन्तरङ्गत्वात् प्राघ- 
नीत्याय्थवऽपि पंभवत्फटपंमरहोनित्याच प्रतिपदो क्तत्वाच्च वाच्य 
वृर्या निषेधकत्वा्च ' कुन्यवये हानद्कषः इति वक्तव्ये 
प्रतिषेधो वक्तव्यः" इति वार्तिकस्वारस्येन इतरनिपेधसत्रभवृत्तेः पूर्व- 
मेत स्ववचननिपेधान्तरोमय्रवृत्तियोग्यस्थले वार्तिक्ता सवार्तिक- 
प्रवतनमेवामित्रेतमित्यवगमाच भाप्यकृता तत्तातपरयपुचना्थं॑ वृत्रघ्न 
इत्युद्राहरणदानेनादोषात् ॥ 

अत्रेदं बोध्यम् --वार्तिकरता कुम्यवयि-- इत्यस्य वारि 
कस्य प्रयोजनत्रयममिमहितम् -स्थानस्वारस्येन ‹रषाम्याम्ू--' 
इत्यस्य सुध्न इत्यादावेप्रवतेनम्) प्रतिपेषस्वारस्येन वृत्रघ्न इत्या 
 एूवपदरात्--' इत्यतः पृत्रमेव वार्तिकेन तस्य निषेषः, अत्यन्त. 
स्वारस्येन अधपृवग्रटणफलगतग्रहः । तत्र पूर्वप्रयो ननद्वयमयुक्तम् ; 
सूत्रमत इव सुध्नरव्दस्यान्यथापतिदधत्वात्, वृत्रशन इत्यादौ "पूर्व 
दात्--' इत्यनेनापीष्टसिदधेः, ततः पूर्वं प्रवृ प्रतिपेधारम्भ- 

स्य निरथकत्वादिति परिशेषात् तृतीयं प्रयोजने स्फारयितुम् ‹ अपू 

वग्रहणं न कतंभ्यं मवति” इत्युक्त्वा) वार्तिकं न पनत्याख्यानपरं 

गेरवादिति सुबोधमिति ठत्तनन्याय्यताविचाये भाप्यकता न छतः | 

इत्थं भाव्यतात्पयं च प्रागुक्तरीत्या प्रयोजनत्रयमुदाहरणत्रयेण प्रद- 

श्यं प्रक्तनद्वयसुपेध्य तृतीयोपपादनेन तद्राप्यस्वारस्यादेवावगभ्यते॥ 

10 । 



११० 

अत्र च माप्योदाहरे वृत्रे हन्ति हनिष्यति वा वृत्रशन इति 

मूलविभुनादित्वात् कप्रत्ययान्तः सु्नशब्दसाहचयात् मथमन्ति,, 

न तु शसन्तं इति बोध्यम् । वृत्रघ्न इति प्रतीकमुपादाय ' मरातिषः 

दिकान्तेति प्रात्तिःः इति केयटस्यायमाज्ञयः-- कप्रत्ययान्तवृन्रल 

दराठदे यद्यप्यनेन णत्वं निषिदिम् । ' प्रातिपदिकान्त-- इति 

सूत्रेण शमादयन्तवृप्रघ्नईूत्यादिस्वविपये वैकलिपकरस्य णत्वस्य प्राप्तिः 

रस्येव--इति । एवं च वृत्रघ्न इति भाप्यादाहरणे ` प्रातिपदि 

कान्त--' इति णत्वप्रतिरेव वक्तव्यतया तदति य !रपाम्याम्-' 

: हन्तेः--› हत्येतन्मात्रनाधकतेत्युक्तिनं युक्तिमतीति राद्ाया नत्र 

स्रामः; तथा सति मध्येऽपवादन्यायस्य वाधापत्तश्च) त्वन्मत 

तादरन्यायान्तरप्तानिव्याटामाच्च, तद्वाथां तिव माप्येद्राहरणर्मा- 

गत्यस्योपवितत्वाच, नित्यविधिनविधकत्वे न्यायतो रब्व सति 

तिकल्पविभिनियेधकत्वायोगाच्च) वार्तिकृता प्रकरणे प्रकरणम 

सिद्धम्" इत्याश्रयणादषिदत्वाभेन परस्ताद्धिकद्पप्रा्तरेवीचित- 

त्वाच्च, अन्यथा "नित्यं समतिऽनुत्तरपदस्थस्य' इति सत्र भा 

८ अनक्तरपदस्यस्य इति किम् { इह मामूत्-परमप्तापःकु।णइक। । 

रह नित्येन मुक्ते ‹ इसुसोः स्ामथ्' हतं वभाषा कस्तान्न भवाति! 

इत्याशङ्क्य, सामथ्यमेदप्रयुक्तोपाधिभदाश्रयणन पारहतम् ; तत 

तद्रीत्या नित्यतिकस्पयोरपि निषेधकसे (इसुसोः परामथ्यं' इति 

व्िकट्याशङ्काया अनुचितत्वापस्या तदराप्यविरोधापतश्च ॥ 

त्रेदमवधेयम्--तत्र ˆ अनन्तरस्य-- इति न्यायेन 

नित्यं समापे- इत्यस्य तत्. बाधकम् । अत्र तु मघ्यजपवाद् 



१११ 

न्यायेन 'रपाम्यामू--' इत्यस्य बाधकं ‹ कुव्यवाये-- इति 
वुर्तिकमिति तुल्यम् । 'किंडति च" इति सत्रे केयटेन विधिनि 
पेधङास््यरिकवाक्यतायाः -प्रदरितत्वात् नित्यविध्येकवाक्यता उभ- 
यत्र समाना | तत्र विकल्पस्य प्रवृत्तो निषेधस्य वेयर्यम्; अथापि 
दास्त्रस्य स्वविषये मवृस्यवश्यंभविन माव्यमित्यमिप्रेत्य वैय्यमना- 
लोच्येव तरिकल्प अशङ्कितः । अत्र तु (रषाम्याम्--› इत्यस्य 

निपेध्यस्य सद्रावात् न वेयथ्य॑गन्ध इति विष एव॒ । करं चतत 
त्वेऽपि विकल्प अशङ्कितः । अत्र तु (विप्रतिषेधे परम्-- ' 
इति सूत्रवोधितपरवृत्तिकेन परेणेति महानेव विशेषः स्फुटतर 
इत्यवे स्थिते कथंकारं नाम॒विकलत्पमप्येतदार्तिकर प्रतिरुन्ध्यादिति 
विभः्टयतु भवान् ॥ 

किच स्वृत्वा सृत्वा इत्यादौ निषेधात्परत्वात् ' स्वरतिसू- 
ति---' इति वैकलििकमिडागममाराडक्य ' श्स्सकः किति इति 
निषेधस्य पुरस्तादपवादन्यायेन नित्येडागममात्नविषयकत्वमाभिप्रेत्य 

पुरस्तात् प्रतिपेधकाण्डारम्भप्तामर्थ्यन ! श्स्हकः किति' इति निषे 

धो विकरपविषयेऽप्याश्रीयते; तदहद्त्र पृतप्रतिषेधाद्यभावात् तद्ा- 
श्रयणे टदटतरप्रमाणानुपटम्भाच्च परत्वाहिकस्पप्रात्तैः प्रतिबन्धकं न 

किचिदुपरूभामहे । तथा च भाप्योदाहते शसन्तत्व्य दुरुपपादत्वात् 

केप्रत्ययान्तत्वमित्यवदोनाप्यभ्युषगन्तन्यमिति सिद्धम् ॥ 

अथ ।अटूकुप्वाड--2 इति सूत्रं भ्रकरणनियामक्रम्; 

तत्सूत्रपठितवार्तिक्र तु तत्सूत्रपारस्वारस्यात् ‹रषाभ्याम्--, इत्यस्य, 

अत्पूतैग्रहणतुस्याथकतासरुचकमाप्यस्वारस्यात् ‹ हन्तेः--› इत्य 



११२९ 

स्यापि बाधकं नान्यस्येत्यायातत्वात् तत्सूत्रवार्तिक्रयेतरहप्यं स्या- 
दिति चेत्, न; 'अटकुपु--' पूतपदात् --' इत्यनयेर्वार्ति 
कमते नियामकल्ाविहषेऽपि पूर॑सय प्रकरणविषयकत्वम्, उत्तरस्य तु 
।रपाम्यराम् --' हइत्यतन्मात्रविषयकत्वं रश््यानुरोधादित्यभ्युपग- 
न्तव्यत्वेन तत्र प्रामाणिकवेरूप्याम्युपगमवत् अत्पत्रग्रहणतुस्यफर- 
कतामूुचकप्रागुक्तमाप्यस्वारस्यदितादश्चवरूप्यस्याङ्गीकर्तत्यत्वारित्य - 
क्रिचित्करमेतत् ॥ 

यत्तु एतहयातिक्स्य प्रकरणत्रिषयत्वमित्यमिप्रयिण पूर्वादा 

तमाप्यसूचितसूत्रवार्तिकप्मफलकतापिद्ये कोमुदीकारेरयागविभागः 
प्दशितः । यच व्याल्यातृभिः “वार्विका्थं योगविभागेन सगृह्य 

व्याच" इत्यवतासितम्; तदुभयमपि अगुक्तमेव; योगविभागस्य 
भाष्ये अनुपटम्मात्, हन्तरतपवंस्यत्यत्र अपूर्वग्रहणं न कर्तव्यं 
मवतीति भाप्ये हन्तेरत्पूवस्येति सपसुतरोपादानस्वारस्यदिकसुत्रत्व 
एव तात्पयत्रगमात्) अत एव योगविमागस्यानमिमतत्वसुचनाच्, 

योगविभागस्यामिमतत्वे राघवात् अत्पुवग्रहणं न कतेव्यं भव- 

तीति निर्देशस्यवोचित्याच्च, किं च योगविभागेन " अत्पवंस्य ' 
इयस्य नियामक्रत्वाङ्खीकरि तत्र उपपर्ग्रहणानुवस्ययोगेन तथा 
सति ' एकाजुत्तर--› इत्यादिनियमापंमवेन मध्ये विच्छेदकर्पना- 

पत्त , उत्तरत्र मण्डूकरषुत्याश्रयणापततेश्च) तद्दिनैव सिद्धो तदाश्रय- 

णस्यायुक्तवच, प्रागेव स्थानिवद्वावाप्रवृत्तेरुपपादितत्वन । एक 

जुत्तरपद ' हृदयस्थ परनिपातपरिमाषया ‹ कुमति च' इयस्य च 

र्तरेवामानिन त्निवृयथम् ' योगविभागसाम्यात् एकाजुत्तरपद 
॥। 



९१३ 

इति ग्रत्वमपि निवत्ते  इत्यक्तेयुक्तिविहीनत्वाच, ! एकानुत्तर 

इयस्यामि नियामकत्वाङ्गीकरि वहुवृतरहाणि इति वार्तिकरानुमतनि- 
तयगत्वाप्रवृ्तििपङ्गाच् | अत एव योगत्रिमगिन वार्तिकारथप्रहा- 
दापि गटहस्तितेति बोध्यम् ॥ 

यत्र॒ ' अत्पूत्ग्रहणं हस्थानिककपगामा ्न्तेतपटक्षनम् | 
तेन बहुवरृत्रहाणीत्यत्र न दौषः! इति शेखरकरः, तन्न; अप्प 

त्यस्य प्ररते व्रिद्यमानलेन ‹ अविदयमानल्ने स्वि प्यावतकतयमुप- 
लस्षणत्वम् ' इति लेणलक्षितोषलक्षणत्यस्यायोगात् । प्रदतमन्े 

उपटक्षणत्वे च लक्षणयोपस्यापकत्वमिलयपि न वक्तव्यम्, ल्लणा- 
कल्यनाजीनमूतायानुपपत्तितात्पयीनुपपस्यन्यतराप्रमतरेन = ललनामा 
अप्तमवान्, करि न । उभे अभ्यस्तम् ' इत्यत्रापि उमेग्रहणं ममुः 

दायेपटक्षणमिलमिप्रेय प्रवृत्तम् उमेग्रहणं प्मुदायटामाभमिति 
मतम् अशरन्दाथत्वादिति हेतुना स्वेनेव निरारृततवेन आकरानुपट- 
व्यदस्षणाया अनम्युपगन्तव्यत्वाच, अत एव स्वोत्तरम्रन्थतिरोधा- 

पत्तेश्च, किं च आदयन्तशब्दयोरध्यिद्धुयपयुक्ताथपिठसणत्वस्या- 
करिण सिद्धे '"अपृवानुक्तरलक्षणत्वात्' इति वार्तिकरायुक्त- 
स्रोपपादनपरादयन्तवत्सूत्रावश्यकतास्थापकमाप्यतातयत्रितेधापत्तश्र | 

अपि च अत्पूव॑ग्रहणस्य इन्त्युपरक्षणत्वस्यव स्वामिमतसरेन शब्द 

तोऽवगमात् बाधां विना स्वाथस्य त्यागायोगेन तपरकरणेन 

नहछस्षणाया अयोगात् तदानीम् ‹ हन्तेरपृत्रस्य ' इति नि्दे्टमुनि- 

तत्वेन वस्तुतः ' हन्तेरघः ' इति वचनन्यक्तेरुचितत्वेन तथा निद 

दाकरणेन अनह्लणाया एव वक्तव्यतरात् ' अलुवस्य " इत्यत्र 
॥ ॥ 

। । 
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पञचमीतत्पुरुपाश्रये प्नन्तीत्यादो घातोरकारापूवत्वेन बहुव्री 
हित्वे त्वन्पते प्रि वृत्रधनीत्यादो धातोरकारात्परत्वेन णल्वापत्तः | 
तथा च अपपूतत्वकवेरहितत्वोमयविशिष्टस्यव णत्वमिति स्रीकारा- 
दुदाहतस्थले कव्गरहितत्वाभावान्न णत्वमिति कल्पना तु न निस्ता- 
रावथिका; तथा सति बहुवृत्रहाणीत्यादो कवगराहित्मे सत्यपि 
अत्पृवत्वविरंहेण णत्वस्यानिष्टत्वापस्या ' बहुवृत्रहाफीत्यत्र न 

दोषः" इत्युक्तेरयुक्ततघ्रोव्यात्, अन्यतरविरोपणसखऽपि प्रवृत्त 

तु समासदयेऽपि दोषापत्तरुक्तत्वात् | हकारोपटक्षणतेऽपि अन्ध 

सणविश्यकतास्थापनेन वहुवृत्रहाणीत्यत्र दोयस्तदवस्थ एतेति ताट- 

दादेपामावकथनमवधानवेधुयनिवन्धनमेवेति सुधीमिर्विमावनीयम् ॥ 

एवं च बहुवृत्रहाणील्यादिटश्य्षिददरूपटश्षणलेऽपिं दुरुढर- 

त्वात्) तपरकरणविराधेन जहछक्षणाया अगृक्तलवात् , ' हन्तरवः' 

इति सूत्ररुदमूनितत्वात्, उक्तदापप्रवृत्तय टाघवात् । छत्वम् ' 

इतिवत् ' इन्तेरवः' इति वा्तिकद्ता क्क्व तथ अनुक्तः, 

भाप्यकृता ' अपपूर्वस्य › इति न कतंव्यं मवतीति वक्तव्ये ‹ हनो- 

रतपस्य ' इत्यत्रति सपूणसूत्रप्योगाच सूत्रकारादधनमिमतो येम 
विभागो देयहेयः ॥ 

कि च अत्परमिचारात् हस्थानिकेति तिरेषणमुपटक्षण- 

एत्ववादिनोक्तं निप्फटमेव , कवगवरिरेपाकाटृक्षाश्ान्त्ये वार्तिक 

। हदरोषु › इत्यस्यावश्यकत्वेऽपि उपलक्षण्रतरे तद्नावश्यकत्वात्, 

हन्तरित्यनुवृत्तरेव तस्सिदधः | 

यदपि “ एकाजुत्तरपद इति णत्वमपि › इतिं परतीकरमुपादाय 
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[र 
2 अपिना प्रातिपदिकान्तेत्यस्य कुमति चेत्यस्य च संग्रहः| बाध्य- 

प्ममान्यचिन्ताश्रयणात्पवबाधः' इत्युक्तं शेखरृता; तदपि न 

युक्तम् ; मुनित्रयानुमतेक््ुभदाकयत्वस्योपदरिीततात् योगविभागा- 
योगात् उपटक्षणत्ववर्णनक्रथाया निधूनत्वात्, उपलक्षणल्वेऽपि 
तपरकरणविरोषेन वहुव्र्रहाणीत्याद्यपिदधरूपपादितत्वाच्च, योगवि- 

मागासमत्रेन ' प्रातिपदिकान्त--' इति णत्वःनेयामक्रल्वासंमत्रेन 

तत्म॑ग्रहायोगात् प्रागुक्तरील्या “ कुमति च" इत्यस्य तिभाक्तितरेपये 

अप्रता तत्संश्रटकथनतेयथ्याच्च, अपिना प्रातिपदिकान्तेति 

संग्रहस्य मृटद्दमिमतत्ेन वक्तुमगुक्तत्वा्च, तथा स्ति 'प्रातिपदि- 
कान्तति णत्वमपि निवत्यते ' इति तद्राक्यप्रसङ्खात् वस्तुत आवश्य 
कत्वात्ायमिकत्नाचच) रशाव्दरप्रयेगस्य खायीनलसन प्रातिपदिकान्ते- 
त्येव मूटदरता वक्तथ्यलेन तदनुक्तौ बीजाभावात् त्वदुक्तरीत्या 
मूलतः स्वामिप्रायसूचनाय स्वराधीनशव्दत्रमोकृताविरहेण प्रोदिः 
हान्याप्श्च, ‹ अनन्तरस्य--' इति स्यायवाप्रेन एकान्तरितत्राघ्- 

स्येव तदमित्रेतत्वमूचनाच्च, वचनप्रामाण्यदरिकवणव्यवध्रान एव चेन 

नाव्यवधानन्ययिन कायप्रृ्तिद शनेन तत्साम्यदरेकान्तरितवाधस्येव 

तत्स्वारस्यानुरेप्रिन गुक्तत्वाञ्च | तस्मात् अपिना प्रातिपदिकान्तः 

त्यस्य प्रह इव्ययुचमपृकरमपृक्तमेव ॥ 

अत एव बाध्यप्तामान्यविन्ताश्रयणमपि मूटस्रसविरुडं 

ध्येयम्, ‹ अनन्तरस्य--" इति न्यायवाधस्येव योगविभागप्तामथ्य- 

ठन्यत्वकथनात् , प्रकृतावुपाकरणःदिपद्युमस्काराणामव्यवदितोत्तर- 

 क्षणक्रमवरसेऽपि ' स्तदश प्राजापत्यान् पशुनाङमते " इति विषतो 



११६ 

परहश्रुत्या उपाकरणादितस्काराणां षोडशस्षतमाजव्यवधानपहनेऽ? 

न॒ ततोऽधिकविटम्बप्रहन, प्रतिप्रातक्रमानन्त्यस्य तावन्मात्रे 
सहश्रतेश्रारिताय्यादिति पूर्रतन्मे क्रमरतेणे सिद्धान्तितः 
त तुल्यन्यायतया अनपि योगविमागसस पत्रन्तरितवापरेन चरे 

तायलिन ` एकाजुतरपदे णः" इत्यस्यव वपरे मूटङतोत्पर्यस्य 
युक्तत्वात् | अत एव मृता ' एकाजुत्तरपद-- ' इत्येव उपात्तम्. 

नतु ' प्रातिपदिकान्त-- ' इति | तथा च प्रदरितमूठशब्दस्पारत्य- 

परिशीटखनदशायामम्नुपगतेऽपि योगत्रिमागे " प्रातिपदिकान्त-- ' 

इति णत्ववापोऽन्यास्य इति स्वरमिप्राये परमरदृस्यत्वेन सूचयति 

सम मूरकार् इति विभावनीयं कुशायवुद्धिभिः| 

नन्वेवं प्ति “यतु वृ्ध्नो व्रत्रश्ण इति वेकरल्तिकरं णवं 
मधेनाक्तम्) तद्राप्यवार्तिकरविरुदयम्)' इति स्वेततरम्न्थो वित्ध्यतति 
चेत्, कि कुमा वयम् ; उत्तरग्नन्थानुपरणे राब्दस्वारस्यविरोधादि- 
महुदापप्रमङ्गात् | तस्मात्स एव स्वामिप्रायो द्रष्टव्य इत्यटममदा- 
वेरोन | एवं च वानिकमतऽपि ककल णलं निवापमेति पिद्धम् ॥ 

अथवमपि माप्यक्रारमतमाभ्रत्येव दध्यं रक्षणेकचशचुप्कै- 
रास्थेयम्) यथोतरं मुनीनां प्रामाण्यात् } तथा च भाप्यकारीः प्रकर- 
णेऽपि प्रतियोगमतिद्धत्वाम्युपगमात् प्रथममेव वृत्रघ्न इत्यादो 
भपाम्याम्-' इत्वर णत्वं प्राप्रोति | नन्खण्डपदत्वाभावान्न तेन 

णत्व भवतीति प्रागुक्तमिति चेत्, तदयुक्तम् ; ' गतिकारकोषपदा- 

नाम्-- ' इति परमाम उत्तरखण्डस्य पदत्वविरहेण अखण्डपदरूलान- 

पायादिति चेत्) मेवम् ; निमित्तावटितमरृत्यतटरकत्वस्यैव समानपद 
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रथत्वेन प्रकत च वृत्रराब्दत्टकरेफरूपनिमित्तावरितरकिप्प्रत्ययप्रद्धति- 

भूतरनश्दवटकलनाखण्डपदरस्थत्वाभावात् ॥ 

नन्यवमपि ' व्यवंधपि ' इति येमत्रिभागेन तरिधित्वाङ्गीका- 
ण तत्र समानपदम्रहणानुवृत्तरयोगन णत्वं दुर्वारमिति चत्, न; 
: ठ्यवायरपि › इत्यस्य प्तवैणत्वविधीनां व्यवधनि अप्रत्त । तस्मा- 

्ितयुत्तरस्य ' इति वापिता व्यत्रधानेऽपि प्रवृत्यम्यनुज्ञापक्रलेन 

तटशपरिमापावायिन चरिताथंत्वाण्णत्वविधावापि व्याप।रकल्पन् 

रवात्, अगिराव्दरैयथ्यपरपङ्काच्च, तथा सति रामनामेत्यत्र णतवा- 
पतश्च, पूर्वसूत्रे समानपद्रैयथ्यापततेश्च, एतदोषपरिदाराय अत्रापि 

पमानपद् इत्यनुवत्यं उत्तरसूत्रे अट्कुप्बाडित्यादविव्यवायदृत्यन्तानु- 

वृतिकल्पने गोरवादरपिशचन्दवेयथ्येताद्वस्थ्याचति दिक् ॥ 

अथ यद्यपि यौगिकत्वेन ' पूर्वपदात्-- ' इलस्य पवाक्त 

युक्तया “ एकाजुत्तरपदे णः' इत्यस्य च न प्रातिः; तथापि 

। कुमति च › इति तु स्यदिवः त्रिपाद्या अस्तित्वे तत्र तदप्रवृत्या 

पूर्वोक्तपेनिपातपरिभापाविरोधासंमवाद्विति न वाच्यप् उपनीव्यवि- 

रोधन्यायमूलकरत्नेन तादटशपरिमाषाया लौकिकत्वात् त्रिपाद्यामपि 

वृत्ते: दखरदाज्दरत्नये।रुकतत्वात् । न चेव प्रघ्रन्तीत्यादात्रपि 

तत्परिमाषाविरोधादव गणत्वाप्वततेरत्पूवग्रहणवैयथ्यामिति वाच्यम्, 

। अट्कुष्वाङ्-- › इत्यस्येव ' इन्तेः ' इत्यस्य प्रवृत्तौ हकारवकरार- 

योरगिशेषात् तत्परिमाषाया अप्रवृत्तः, पराधानीत्यादिव्यावृष्यर्थमतूवं- 

ग्रहणस्यावन्प्यकरत्वाच ॥ 

न जवं नित्यणल्वप्रातिरयोगे ‹ कुव्यवये-- ' इति वार्तिकेन 
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पामथ्याहिकस्पस्य निषेधः प्रपोति | न हि माप्यमते गत्वान्तः 
निष शक्यते । अत एव वृत्र द्त्मुदराहतमिति ~ वाच्य् 
येननाव्यवधानन्यायेन वचनप्रामाण्यादरदनिद्धत्वामावस्य भाप्यद्रत। 

भ्युपगतत्वन ' हन्तः ! टृत्यस्य द्धलत<पि ` प्रातिपारेकान्त-- 

इत्यस्या पिदलाहातिकेन निवेदुमदाक्यत्वात्, अत्पूवग्रहणतुस्यफल 

ताया अप्तभवेन तन्मते तद्राप्यविरोधापत्तश्च, योगविभागेन तत्तुल्य 
फलतापएपदनाद्चाया अप्रस्तदेव तिनटितत्वाच्च, वृध्रघरशन्दस्य 

कप्रत्ययान्तत्वन तदुदाहरणापगत्यापादनायोगाच, तस्य च वार्तिक 
कारमतानुसारण उदाहतलस्य प्रागव प्रपाञ्चतत्वाच्च | अत ९ 

वातिककारामिप्तहितप्रयाजनत्रये एकस्य माप्यकारकराक्षविषय 
त्वमिति प्राक् प्रपञ्चितत्वात्, अत एव तत्सूत्रागन्तरं तद्वातिकपाठ 
फटपयतुयोगे नातीवामिनिवेषटव्यामिति मनितत्वात्, खरूयकतला 
पवात्, प्रवणप्रवाणशन्दयेवृद्धिविकल्पमात्रतात्पर्यकल्पनाङ्ूपप्रयो 

जनला्रवात्, 'अतिपतरिहितत्वेन अर्थत्तानङ्ेशविरहात्, अन्यथ 
एतादटरगोरवस्य स्फुटतरत्वात्, मूत्ररृदुपदिष्टप त्वाच्च स्वयमेव 

कु राटा युक्त जानन्तीति तात्पर्य भगवता भाप्यता व्यक्तमनुक्तत्व 
ऽपि अत्पृ्ग्रहणप्रेव.कटाक्षपात्रीकतमिति रहस्यमिति परिशीलित। 

पद्टतिः ॥ | 

अथैवं प्रघनावन इत्यत्र णत्वापत्तिः । धनाघ्रनशग्दसय 

दतेन तद्घरटकषात्वथन्वियित्वायेगेन उपसर्मपज्ञाविरहादत्र णत्व 

वारणेऽपि सुधट्घ्रतरुघ्ादिरन्देषु 'पवेपदत्-' इति णत्वापत्ति 

दु वारेवेति चत्, मेवम् ; तैर्प-धुभ्नादिषु पहठिनादोषात्) । येषां ल 
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ट तेक्षुम्नादिषु बोध्याः । निपेधसूत्राण्यपि एतस्येव प्रपञ्चा ' इत्य 
पूत्रे केयटनवोक्तत्वात् | अत एव भाप्यकृता ठक्ष्यविदधौ वाका. 
वग्रहणयोस्त॒स्यकारितोक्तः समगच्छत | तथा च भगवतो भाप्य- 
रस्य मतेऽपि शस्रादन्ति वृत्रघ्न इत्यादा ध्रातिपदिकान्त-' इति 

7 स्पिकणत्वम्रात्तरेव नि्बधरत्वेन माधवरोदाहतस्य वृत्रघ्नो वृत्र 
ते रूपद्ययस्येत सूत्रवार्तिकमाप्यानुगरहीतत्वेन माधवमतमेव महद: 
हदयगर्मामिति सिद्धम् ॥ 

श्रीचक्रवतिक्रविताक्रिकर्मिहटक्ष्मी 

वेदान्तदेश्िकपदन कतं सुवः । 
श्रौमाधवाभरणमपितमद्रूत श्रीः 

ट्मीपतेहदि निराय जयाय भूयात् ॥ 

1 2/1} 19 
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